
NOTI]LEN V.A.L.V. 16 MEI 1995 SECTIE KORFBAL

Aanwezig: 27 personen : zie presentielijst
Afwezig met kennisgeving : Jolanda en Rob

l. Opening
Ben heet iedereen welkom.
Hij merkt op dat het ledental nog steeds groeiende is. De competitie heeft een wisselend beeld te
zien gegeven wat successen betreft. De sfeer in de sectie is goed te noemen.

2. Post en mededelingen
Er is geen post voor deze vergadering.
Het gerucht gaat dat we volgend seizoen op het grÍts gaan spelen. Dit is nog niet het geval. De
gemeente is op dit ogenblik de teams van zowel hockey als korfbal aan het inventariseren en komt
hopelijk voor het einde van het seizoen met een uitspraak.
Hockey is wel bezig om verlichting op het tweede veld aan te leggen en we hebben contact
opgenomen met het verzoek om in de masten ook kabels voor de verlichting van het grasveld aan
te leggen.

3. Notulen VA.L.V. 1994
Na voorlezing worden deze aangenomen.

4. Financieel verslag 01-08-93/ 3l-07-94 en begroting199511996
Sectie korfbal: V/im van Grimbergen geeft een toelichting op het financieel verslag. Het seizoen
werd met een positief saldo van 1763,63.
Clubhuis korfbal: Het seizoen 199311994 werd afgesloten met een positief saldo van f 785,76
Verslag van dc kascommissie. Voorgelezen door Geert
Het verslag ligt ter inzage bij het secretariaat.
Enkele punten :

sectie korfbal
Er zijn slechts enkele afivijkingen te constateren ten opzichte van de begroting.
- de opbrengst oud papier is hoger uitgevallen, evenals de overige acties.
- De contributie-opbrengst is groter dan begroot, als gevolg van de ledengroei, maar daarom zijn
de bondslasten ook hoger geworden.
clubhuis korfbal:
Er zijn weinig afwijkingen te constateren ten opzichte van de begroting.
- Het clubhuis kan zichznlf bedruipen en met de gewone inkomsten de kosten dekken.
Slotconclusic
Zowel de administratie van de sectie als die van het clubhuis hebben de indruk gegeven goed
verzorgd te zijn. Beide boekhoudingen zijn door de kascommissie goedgekeurd.
Geert Hendriks en Richard V/annet.

De penningmeester Wim van Grimbergen wordt gedechargeerd.

Begroting 199511996
De begroting is gebaseerd op 8l leden. De contributie blijft ongewijzigd.
I.v.m. de ledengroei zijn de bondslasten hoger begroot, evenals de zaalhuur en de reiskosten.
We blijven afhankelijk van acties, zoals het oud-papier.
De begroting wordt aangenomen.

5. Verslagen
Alle verslagen liggen bij het secretariaat ter inzage.

Secretariaatsverslag: geen opmerkingen, wordt aangenomen.



Verslag Jeugdcommissie: geen opmerkingen, wordt aangemmen
Verslag TC.: geen oprnerkingen, aangeÍpmen
Verslag Clubhuiscommissie: geen opmerkingen, aengenomen

Pauze

6. Vaststellen bestuur
Het bestuur voor het volgend seizoen is als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningrneester
Overige leden

Ben Katuin
Ioke Lauwerijssen
V/im van Grimbergen
Wim de Jager
Tonnie Tobé
Rositta Tassenaar
Lisetrc Baltussen i.v.m. studie, rusteÍxÍ lid

7. Benoeming commissies
Jeugdcommissie: Els, Marian A, Jacqueline, Yolanda, Annet, Karen en Hans
- Jeugd TC: Tonnie, Ger en Els
TC: Wim de J., Tonnie, Manuela, Els, Marian B.
Redactie: Lisefte, Marian B, ka, Els, Ine.
Clubhuiscommissie: Marian A, Ine, Iro, Geert, Fred, Richard en Karel
Kascontrolecommissie: Geert en Richard
Kampcommissie: Het kamp is waarschijnlijk eind juni/begin juli
Oudpapiercommissie: Wim de J en Tonnie

t. Rondvraag
-Els: Het materialenhok ziet er vaak niet uit. Er wordt ze,eÍ onzoÍgwldig met het materiaal
omgegaan, terwijl het zo duur is. Kan het toezicht niet wat beter geregeld worden?
Ben: Er wordt inderdaad slordig met het materiaal omgegaan. De leden hebben zelf een verant-
woording voor het materiaal. Als bestuur hebben we hier geen oplossing voor. Het enige wat we
kunnen doen is iedereen er op te wijzen dat het materiaal liefst enige seizoenen gebruikt moet
worden. Aan het begin van het seizoen de leiders en tainers instrueren en het aan de kinderen
overbrengen.
V/im: Het hok moet goed ingedeeld worden en richtlijnen opgesteld. We zijn naarstig op zoek naar
een materialenman.
-Richard: Erik S. heeft zich opgegeven voor de scheidsrechterscursus, maar heeft nog niets
gehoord.
Ben: De cursus is gisteravond begonnen. Het blijkt dat Erik te jong is, om de cursus te volgen
moet je 18 zijn.
-Karen: Heeft zich eveneens aangemeld voor de cursus en niets gehoord.
Kunnen we geen microfoon aanschaffen voor het voorlezen van de verslagen Oij dit gebeuren) en

voor andere activiteiten.
Ben: wordt aangewerkÍ
- Ton de V: Kunnen we de witte lijnen niet markeren, zodat we weten voor wie ze zrjn?
Els: Er zijn reeds stickers opgeplakr

9. Sluiting
Er blijken meer dan 23.00o.kopieën gedraaid te zijn in l0 maanden.

Iedereen word bedankt voor zijn inzet, enthousiasme en hulp bij activiteiten tijdens dit seizoen.

Allen een prettige vakantie en tot het volgende seizoen.


