
I[iJnege\ 1-2-t77,

Aant d.e kLubh,hi skonmis siel ed.en I
sekt ie s ekïetaria,t en,
h,oof dlhe stuur sIe d.en.

§tand van zaken bet:ceffend,e de klu.bhulsplannen sind.s de Laa,tste klubhulg-
komnissie vergadering van 24-1Lt'| 6.

Itotuleu vergadering 24-11-lJ6 punt Ir Bi j navra,ag lraarom badminton niet.
was vertegeruÍoordigdl 1o geantwoord d.at d.eze sektie voorlopig in gi€e,n
enkele kommissie zítting wi3. Írerl€rho
Funt 2l De besprekingen met §tlohting Levensmorgen zÍjn nog niet afgerond..
Sektie base-ball verzoekt om tegels in de grote zaa). zoals ook in cle entÍee.
neze sektie heeft, tevens d.e ob,Iigatie-lenlng voorbereÍd. enr reed.g 1ed.en
hiervoor laten intekenen. Obligaties Í I00r- in twee helften van Í 50r-.
Vanuit sekti.e base-baII word.t Íemanö opgeleíd ll"oor verlof À.
Aamrvraag geneente garantie is in koncept gereed.e d"it kan nog niet d.e d.eur
uit omd.at het te lenen bed.rag en rentepe:roentage noeten word.en opgegeven,

- h,eíd.en zi.jn echter'nog niet bekend.l

Hr.Eiemans (sektie ryumastiek) wil meepraten en eveat. meedioen aan kantine-
beheer. HiJ waarschuwt, voor d.e XconseklÍenties van leningen aan te gaanr met
bierbrouwer j. jen.
flr.!iilter:,burg Sportstic,h,ting' vÍndt dat er te weingi opslagmogelijkhel,d Ís
voor trege emballage" Ops1ag:ruinte bijbouwen zou event"ueel mogelijk zÍJn.
Oprfterkirtgs Is verplaatsing van C.V. naatr zold.e:i nogelíjk? C.lÍoruinte zou
d.an vrlJ komren.
Inr.MÍltenrburg deeLt, eveneens mee d.at het- veldilpas in lpJB bespeetr,baar lsr
Iliiervan zou Francois in kennis zijn gesteld..
Toestemming \roor bouw in pl-an Winkelsteeg van Sportst,ichtÍng ontvangen
or,ld.er ver:uel,.d.ing van d.e voorwaardenr (zie bÍjgevoegd.e kopie).
Aand.aoht voor punt 71 lt'le bor,rwar een klubhuÍs voor en d.oor de gehele verenlgingl
&aar zoud.er:i het moeten af,breken líanneer d.e sektie base-ball geen huurd.er van
het ve1d. mee,tc' is.
ffiet heropenen van het, kLubhuisfond.s heeft wej.nig effekt gehadr. Naast eenr

\-anonieme storting van f, 100r- is slechts.f I00r- gestorto Kennelljk ben 1k
d.e enreÍge díe hiervoor reklame rnaakt erl ik heb §ieraan in d.e laatste
Eazenkamrpen d.an ook niete meer gedaan. M,et name uit d.e base-ball sfeen had ik
&eer reaktie vertlacht.
Op 27-1-177 treb ik van zowel Otto Bor a1s van Jan Seegers vernomen d.aà we
er deze rond. bij de D.À.C.l{. niet biJ waren en d.at d.e subsld,ie maximraal JSo wond"t.

Vooral d.at, Laatste lijkt mij red.en genoeg voor d.e kommissie wee:c,ee,nrs bij
elkaar te komene we kunnen niet wachten tot we d.e toezegging hebben.om d.aarna
even vlug ergens.f 80.000r- vand.aan te tr,aler:i. Er zull"en plannen en gewijzigd.e
begrotÍngen ter tafel moeten komenl zowel voor d.e ve:rd.ere kontakten met de
Stiohting Levensmrorgen aLsook ïloor d.e led.enve:cgader'ing, omdat ond.er. d.eze
kond.ities het besluit var:r de led.envergadering niet Lange:r geldig 1s.
Ik nod.ig h,ierhij d. an ook eeniedier uÍt voor een vergad"ering op woensd.ag Q febr.
om 8.J0 u. biJ nÍj thuÍs.

§1mon Kersten.
lferzond.en aanr H..Frankerr, 0.Bor, H..H9.IBper, J.vod..Yegte, G.trbanoÍasen,
sektetariatena ffrrlrro bad.nintonl base-ba11"1 voetbalo
J.§eegerse J.Eend.riksen, Íl!:crv&n HaI, B"Caste1eiJn, tr.DÍngelhoffo


