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' §ekretari-aat hoofd.bestuur en sekties.

NrsoYe d.e hoofd.bestuursvergad.ering van 1J maart 1975 is een kornmissie
samengesteld. welke op korte termijn het hoofd.bestuur zou informeren oyeli
d.e nogelijkhed.en d.e bouw van een klubhuis te verwezenlijken op het sportpark
Winkelsteeg. )e komnissÍe zou zich verd.iepen in d"e problematiek van
subsid.ies, ontwerp, in gang te zetten proced.ures e.d..
Het volgend.e is inmid.d.els bereikt;
- fekeningen, planning en begroting zijn gereed en ingediend.
- tret plan Ís goedgekeurd" d.oor d.e schoonheid.skommissie
- Mondel-ing is meeged.eeld dat d.e D A C W subsidie l) ji zou

en dat januarÍ L9TT goedkeuring kan word.en verwacht.
- Ie stichting tevensmorgen heeft mondeling f, 10.000r- toegezegd..
- De led.envergad.ering gaat accoord met d.e bouw uitgaande van T5 /, subsidie

err llanneer alleen d.e kosten van aflossingen word.en afgewenteld. op d.e
gehele verenigingp de overi-ge lasten z{jn d.an voor d.e base-ball led-en.

Naar nijn mening staat het etk kommissielid rrrlj te vÍnd.en d.at .hiernee haar
of z[in taak is volbracht en wenst op te stappen. Persoonlijk verwacht d.at
van niemand., per slot van rekeni-ng staat het klubhuis er nog niet en juist
nu zal er vee'I nankracht nod-ig zijn.
0p d.e laatste hoofd.bestuursvergad.erÍng is besloten dat eekties d.ie nog
geen vertegenwoord.iger in d.e konmissie hebben iemand. zu1len afvaard.igea,
zod"at vanaf dit monent ook elk sektie bestuur rechtstreeks bij d.e gang van
zaken is betrokken.
Bii d.eze nod.ig ik d.e kommissieledenr sektÍebestuursled.en van d.e nog nlet
vertegenwoord"igde sekties, enkele 1ed.en van het base-ball- en hoofd.bestuur
uit voor een vergadering op woensd.ag 24 november &oso1 plaats Tolhuis 1J0!
aanvang 20.00 uur.
Agend.a punten zÍ,jn o.a. I

- Samenstelling van d.e kommissi-e.

- Overzicht van d.e huid.ige stand. van zaken.

- llat moet nog gebeuren op organisatori'sch en financieel- gebied..

- Taakvertieling tussen kommissie, hoofd.bestuur en base-ba1l bestuur.
- Vaststelling volgend.e vergad.ering.

Ik verzoek ied.ereen d.ie punten waarvan hij of zij d.enken d.at ze nog niet
zqrr vetzorgd. of bekeken Éprr* sp papier te zetten en mee te breagen naar
d.e vergaderj-ng.

Tooral wat de financiel-e kant betreft, het uitzetten van obligatiesrwil
ik toch op d.e nod.ige spoed. aandringen.
Voor iedereen is d"ecember een d.ure maand. en januari J-s nog slechter,
nogelijk moeten we d.an aI gaan bouwen. Persoonlijk bfjif ik voorstand.er van
obligaties van f, I00r- €r ik ben er van overtuigd. d.at als we d.e schoud.ers
er onder zett"en we nog voor half d.ecember f, l-0.000r- bijelkaar moeten
kunnen brengen.

Groetjes.
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