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Bij deze stel ik voor op korte termijn een hoofdbestuursvergadering te houden waarin de

volgende onderwerpen aan de orde moeten komen;

Bestuurssamenstelling. Bijgaand een kopie van een brief van Frans waarbij hij aangeeft op
zo kort mogelijke termijn zijn functie te willen neerleggen. De inhoud van deze brief
spreekt voor zich, Frans kan een en ander zelf tader toelichten.

Zelf benik mijn inzet bij de sektie Honk- en Softbal aan het verminderen en in dat kader
lijkt het nuttig dat nu ook deze sektie haar eigen vertegenwoordiger aanwijst. Hiervoor
wordt voorgesteld Michael Veder, secretaris van de sektie.

Nog voordat Frans had aangegeven dat hij er mee wil stoppen heb ik iemand van buiten
de vereniging bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een functie in het
hoofdbestuur. Het betreft Jos van de Biggelaar, hij heeft onlangs uit naam van de

Hazenkamp al de bijeenkomst over bestuursverantwoordelijkheid bijgewoond. Zijn
specialisme ligt vooral op het terrein van verzekeringen, recht en wet.

De sektie badminton gaat het, ook na de inkrimping (consolidatie op één avond in
sporthal Hengstdal) niet goed. Voorafgaand aan de hoofdbestuursvergaderrng zal nog met
het volledige badmintonbestuur worden geïnventariseerd hoe de toekomstverwachting is

en welke maatregelen zij voorstellen.

Het was de wens van Frans, Roos en mij om de affaire Hans koster door te praten met
een delegatie van het sektiebestuur. Gebeurt dit niet voor de hoofdbestuursvergadering
dan lijkt het mij niet verstandig bij deze vergadering al de (mogelijk) nieuwe
bestuursleden uit te nodigen. Dit omdat deze affaire voor Frans zeker de bekende druppel
was. We komen nu in relatief korte tijd voor de vierde keer in aanraking met politie en/of
justitie en zelf heb ik daar het gevoel bij dat het voor mij misschien ook wel een keer te
veel is.



Financien. Bijgevoegd het financieel verslag dat ik heb opgestuurd naar de gemeente. Ik
had vriendelijk uiterlijk half september om de verslagen gevraagd juist omdat deze voor 1

oktober bij de gemeente moesten worden ingediend. Ik vind het dan ook erg vervelend dat

sekties deze termijn niet nakomen en zelfs niet even bellen. Bij uitwerking ben ik nog

tegen het volgende opgelopen. Van de sektie badminton was geen balans van vorig jaar

toegevoegd. Leg je deze er wel naast dan blijkt de vennogenssituatie niet te kloppen. Of
het vermogen is Í 660,- gunstiger of het vermogen is juist maar het verlies is / 660,-
meer. Ik vrees het laatste, de sektie zoekt dit nog uit.

Als vergaderdatum stel ik voor:
maandag 18 december. Van 20.00 tot 2I.00 uur kunnen we dan een delegatie ven het

badmintonbestuur spreken. Graag verneem ik per ommegaande of deze datum akkoord is.

Nieuwjaarsreceptie. Voorgesteld is een receptie voor de hele vereniging op zondag 7

januari om 17.00 uur in het korfbalklubhuis.

Met vriendelijke groeten,

Simon Kersten.
tet024-3442628
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Geacht bestuur,
Geruime Èijd geleden heb ik reeds aangegeven dat ik wilde stoppen met mijnfunctie van penningmeesÈer
Zeer binnenkort zu11en belangrijke en vergaande beslissingen genomen moeten
worden ten aanzien van de turnhaL. Bovendien zal dat veel- extra werk en
inzet verg'en, naar mijn gevoel kan ik dit niet meer opbrengen.
Dat ik mi-jn functie van penningmeester en aIl-e andere functies met
onmidderijke ingang wir neerleggen is ingesJeven na lang en diep overr^/egen
en is nodig omdat ik het 100? vertrou\^ren in het. Gymnast,iekbestuur nieL meer
heb.

Het zal goed zijn zich af te vragen waarom zo opvallend veel bestuurs- en
ereleden zijn weggebl-even de laatste jaren.
rk wiL stellen dat met, name wim Zegers enorm veel- zaken uitstekend
en erg veel tijd en energie in de vereniging steekt,, maar van mij

regelt
krijgt

hij niet meer het volste vertrouwen, ik haak hier af !
Ik hoop dat de verenigi-ng ten behoeve van de turnhal wel
maken van de bijzondere expertise van Wim Zegers en dat
onjuiste beslissingen bespaart zu11en blijven.

goed gebruik mag
hem zekere

Nadat ik Ï{im ZegeYS meedeelde dat ik als hoofdbestuursl-id nog een ernstig
gesprek met de voorzitLer van de sektie Gymnastiek en Turnen wilde hebben
over de kwestie met trainer Hans Koster, was zijn mening dat dat niet.
nodig was omdat het Gymnastiek bestuur alles al prima geregeld. had en was
overgegaan toL de orde van de dag. Nadat hij nog eens uitvoerig vertelde
dat het sl-echt.e functioneren van het hoofdbestuur de aanleiding zou zijn
geweest van alles wat fout zou gaan in de vereniging voelde ik mij zeer
gekwetst.

Toegegeven, het hoofdbestuur zal mogelijk beter functioneren bij een
andere organisatievorm of ander of frequenter overleg, daarom zàt miin
vertrek dit kunnen stimuleren.
Er ziln echter ta1 van zaken waarbij het hoofdbestuur en meL name het
dagelijks bestuur een zeer positieve inbreng heeft gehad, waardoor zaken
weer in het gareel zi-ln gebracht, i_k noem er een aantal om de
tegenstellingen tussen Wim Zegers en mij nog eens duidelijk te ste11en,.

- NadaÈ de financiele zaken van de sektie Badminton binnen het D.B.
werden gebracht, is de schuld aanzienl-ijk teruggebracht. Dat dit binnen
anderhalf jaar weer opliep nadat deze administratie weer uit handen
was gegeven is tekenend.

- Het kl-ubhuis van de sektie Korfbal- had er zeker niet gestaan zonder deinbreng van het D.B.
- Nadat het sektiebestuur van Honk- en Softbal was opgestapt heeft het D.B.

vooral- ten tijde van de verhuizing zi-cln zeer voortvarend ingezet, komt
er een prachtig klubhuis en is de financiele situatie weer sterk
verbeterd.

- De zaak rond trainer Pieter schaafsma moest door het D.B. worden
overgenomen omdat het sekt,iebestuur deze zaak niet kon afronden.
Opvallend waren de tegenstellingen binnen het sektiebestuur.

- ook de zaak rond trainer rfohan de Boer maakte ingrijpen van het D.B.
noodzakelijk.

- Tensl-ot.te trainer Hans Koster, daarbij va1t, mij op dat juist van d,e
expertise van wim Zegers, waarvan ik gehoopt had dat hij signalen zou
kunnen opvangen over het mis-functj-oneren van een trainàr, Ée1aas niet
heeft geholpen. van de functioneringsgesprekken meL Hans Koster had het
hoofdbestuur t,och ten minste op de hoogte moeten zijn gebracht !

Ik denk dat Wim zegers alleen oog heeft voor prestaties en all-e and.ere
zaken van ondergeschikt belang voor hem zí1n.

Geacht bestuur, sterkte !

In afwachting van uw reaktie omtrenL de overdrachL vari de fj-nanciel-e
administraties groet, ik u,

Frans van der Heijden.
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