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Aanwezig: zie presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Ton I-lollc:rrurn, Jrlp v.d. Plas, Margot Bosch

1. Opening
De voorzitter staat stil bij hct ovcrlijdcn vun Coos Scnncl

2.

Notulen

De notulen van de ALV vrn 2 clcccnrbcr 1996 wordcn gocdgckeurd door de vergadering
2a Jan van de Yegte 1997
Ook dit jaar heeft de vereniging wccr ccn z-ccr

gcslllgtl tocrnooi gehad. Helaas heeft Ted de Laat aangekondigd
op te stappen als orgzurisalor. Nu z-cvcrt .iuru' is hij vrn mcning dat andere zalien zijn aandacht verdienen. De
vergadering besluit om Ted dc Luut Lid van Vcrdicnste Íc nraken.
3 en 4 Financieel Verslng 1996
Het financieel verslag wordt duor tlc: vcrgatlcring -rroedgckcurd na dau toe positief te zijn geadviseerd door de
kascontrolecommissie. De pcnuingrnc-cstcr woldl gcdcclrargecrd door de vergadcring.
Opvallend is dat de reiskostcn stclk z-i.in gcstr-gcn. Ook kornend seizocn zullen deze waarschijnlijk stijgen door
o.a. het extra districtstearn crl lrct l'cit drrt SB I undcrhalve cornpetitie speelt met veel mensen. Hiermee zal
rekening worden gehoudcn in tlc bcgroting voor 1998.
De huisvestingskosten zullcrt virrurl- volgcnd jlurr dalcn. Er zal dan ook spoedig worden begonnen met de
reservering van geld voor ontJcrlroud.

5.

Bestuurssamenstelling
Margot Bosch heeft haar bcstuurslirnctic nccrgclcgd. Aunvulling is gewenst, met name op het terrein van het
jeugdbeleid en softbaltechnisclrc zukcn.
Desiree, Joyce en Hester zullcn dc orglrrtisutio vurr uctivilcilcn voor de jeugd op zich nemen.

6. Activiteiten

seizoen 1997

Tot nu toe gepland: pupillcntocrrnooi, pcrrrruttocrn«loi, vclcnrncntocrnooi en de recreantendag

7.

Jan van de Vegte 1998
De 'vaste crew' zal behulpz-artrn zijn bij dc orgunis:rlie van hct toernooi in 1998. De vraag is wie de kar zal
trekken nu Ted de Laat heclt urngcgcvcn cl'lncc te rvillcn ophouden. Er zal een oproep worden geplaatst in het
verenigingsperiodiek.
Het toernooi zal plaatsvindcn l\\/cc u,ckcn vo«)r aanvang van de landelijke ccompetitie. SpaÍta en Brasschaat
hebben toegezegd.
8 en 9

Wvttk en Rondvralg

-Martin van Leth: wat gcbcurt cr lnct NISC'71'J
Voorzitter: twee jaar geledcn lurd onzz-c vcrcniging van de gcrnecllte opdracht gekregen om te fuseren met
NISC i.v.m. de accotnmodittic. Tocn is dut nict doorgcga:rn. Nu bestaat er bij ons reeds behoefte aan een derde
veld. Een eventueel sarnengaarl uict NISC lriccll ccn 'soepclc' manier va]r overgang (o.a. voorkomen aanschaf
nieuw materiaal, etc.). Hct bcstuur lroutll dc lcdcn op de hoogte var de ontwikkelingen.
-Rene Wijshake: Is De H:lzcrrkrrrrrp loc:glrnkcli.jk voor allecn trainende seniorenleden?

Voorzitter: Met de belrokkcn colc:lros z-al wordcn overlcgd om tot een oplossing te komen.
-Ton Bosman: Het bestuur hccli uungcgcvcn dut volgcnd jmr iedereen in clubtenue moet gaan spelen. Wat
houdt dat clubtenue in l
Voorzitter: De club heeft ecn 'u,ildgroci' vun pukkcn gchad. Hct bcstuur wil liefst terug naaaÍ een
verenigingstenue. Voor sornrliscrr, o.l. I-lBI crr SB he rcn, brcngt dit kosten met zich mee. Met de betrokkenen
wordt overleg gevoerd.
Er wordt een commissie ingc'stclcl orl dc rrrogcli.lkhcdcn virn ecn terugkeer naar de oude clubkleuren te
onderzoeken. Deze comrnissic llcslllrt uit Woutcr van dcn Hlrzel, Lex Volmeyer en Rene Wijshake.

10. Sluiting

