
ALGEMENE LEDENVERGADERING SV "DE HAZENKAMP",
SEKTIE HONK. EN SOFTB AL,z DECEMBER 1996

Aanwezig: zie presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Iraida Winklaar, Coos Sennef

1. Opening
- de voorzitter eert de jubilerende leden
- bestuurssamenstelling: Margot Bosch overweegt te stoppen als bestuurslid. De voorzitter benadrukt

dat bestuursuitbreiding zeer welkom is, m.n. voor softbaltechnische zaken.
- het wedstrijdsecretariaat wordt komend seizoen vervuld door Martien Kamoen.
2. Ingekomen post
- gezamenlijke brief sponsor- en beheerscommissie n.a.v. voorstel begroting (zie 4 tlm 6).
3. Verslag ALY 29 mei 1996
Het verslag van de ALY 29 mei 1996 wordt door de vergadering goedgekeurd.
4 tlm 6. Seizoen L996, 1997 en begroting 1997
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering de punten 4 tJm 6 van de agenda tezamen te
behandelen.
De vergadering constateert dat ondanks een stijging van de inkomsten, er als gevolg van gestegen
uitgaven toch weer een tekort wordt begroot. Dit is o.a. te wijten aan het feit dat met de gemeente geen
overeenstemming is bereikt over uitstel van betaling van de rente en aflossing op de lening, een sterke
stijging van de reiskosten en hoge begrote uitgaven voor materiaal. De vergadering roept de penning-
meester op veel aandacht te besteden aan budgetbewaking.
M.b.t. de gestegen reiskosten: het vervoer moet vóór aanvang van de competitie worden gepland. Er
mogen alleen auto's worden gehuurd na verkregen toestemming van het bestuur. Het bestuur zal
hiervoor in beginsel alleen toestemming geven als het betreffende team een acceptabel vervoersschema
voor het seizoen heeft ingediend. De reisdeclaraties zullen sneller worden voldaan: zondagavond
declaratie inleveren in clubhuis, in de week emazal worden uitbetaald.
T.a.v. de voor materiaal begrote uitgaven wordt besloten om nogmaals goed te inventariseren wat er
aanwezig is en welke uitgaven strikt noodzakelijk zijn. De vergadering besluit tot een 'taakstellende'
begroting: de materiaalkosten worden met f 4.000,- teruggebracht tot f I 1.500,- Uitgaven voor materi-
aal zullen worden besproken in de coachvergadering, alsmede in het maandelijkse overleg van bestuur
en beheer- en sponsorcommissie.
De vergadering besluit om de netto-inkomsten van het clubhuis te begroten op f 22.000,- zonder
verhoging van de consumptieprijzen. De invulling wordt aan de beheerscommissie overgelaten.
De vergadering besluit de contributie voor de peanuts voor 1997 te stellen op f 125,- (inclusief reiskos-
ten).
M.b.t. de post wedstrijden/toernooien besluit de vergadering om de begrote f 1000,- voor het weektoer-
nooi van het districtteam te schrappen en de begroting van de peanut- en pupillentoemooien te verlagen
met f 500,- tot resp. f 1700,- en f 1350,-. De ontstane financiële ruimte wordt gebruikt voor P/C
trainingen, honkbalschool, etc., gelijkelijk te verdelen over HB en SB.
Zaalhuur: uitgangspunt van de begroting is dat alle teams trainen in de zaal aan de Ploegstraat. Voor
aanpassing van de zaal (noodvoorzieningen) is eenmalig f 2000,- beschikbaar. Voor SB I wordt, totdat
dezaal aan de Ploegstraat klaar is, een andere zaal gehuurd, zodat zij toch nu al met de training kunnen
beginnen.
7. Breknuppel
De ereknuppel wordt uitgereikt aan Bas Beuker in verband met zijn inzet en verdiensten voor de jeugd,
o.m. als coach.

8. Rondvraag
René Wijshake: tweede zondag van oktober veteranentoernooi

Hans Lamers: vaste agenda van activiteiten vóór het seizoen? Vz: wordt meegenomen.

Ton Holleman: veel hulp nodig voor de 'inrichting' van de Ploegstraat.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vegradering.


