
Versla alqemene led.envergaCerin d . d. 2'z f ebruari Ï 9BB.

I. OpeninF.
-J;e voorzitter opent de verga.Oering door iedereen welkom te
heten op oe vergadering. Aanwez:-g 15 leden.

z . Jaarrrerslag.
ffi qe alg. ledenvergao.ering 0..d. 9-fB7 en hetv vt u+sb 'á"' 

iósí-;;";; :ietari o voor{e lezen.jaarveÏslag van r9B7 word"en door de s€c-vvu!ru vvv!e
Éierover waïen geen op- of aanmer:kj-ngen.

). Financieel verslag.
ligt ter inzage op de verga-dering, €r

zijn geen op- of ailnmerkingen
wóg"il" veririnoering van o.é oude kaskontrole comm. ttrerd, er een
nièuwe kaskoltrole uitgenod,igt en wel de heren Jan Hinkanp en
Eddie Prinzen. Ook dooi d"eze heren wordt het financieel ver-
slag goed gekeurd".

4. Benoeming nieuw9 iÍascompi$qie.
I tid van 0'e kascomm' af

moet tred.en en er een nÍeuwe kracht weer bij lcomt.
Erid,ie Prj-nzen bliift al> ouo lid en Lidy Gijsbers heeft zt-ch'
als nieuw lid opgegeven.

5a. Lteelname recreatieve compe!itie.
ffia.me aan de r#reaEieïe comp. was iedereen wel te
vinden. Voor de training;en van Oie groep op d-e vrijoagavond'
vlaren enkele feden een bcetje huiverig. Hun a.rgument dat er
op de maanda.gavond alleen maar slechte volleyball-ers over
bii;verr hopen we op o.e volgend,e vergadering te kunnen .'^Íeeï:le8-

gen.
Er wordt na enig geciiscussieer besloten om met tr,','ee teams deel
te nemen aan de cómpetitie t.w. I heren team en I gemengo team'
Bij het gemengd-e team zullen de heren J. Hinkampr E. ?rlnzen
en B. Kl. Nibbelink deelnemen.
In totaal hebben er zich van de 15 aanwez,Lge leden I, opgege-
ven voor d-eel-name aan d"e competitÍe.
Voorts gaan we toch op de vrijo,agavond lPelen en- proberen víe

hier eeá geschikte trainer voor te vinden. iiei bestuur zal
hierover contact op nemen tnet leden van 80V0.

5b. contributie.
mde,maand.a8avond'b1ijftgehancrhaafd,nieuwe1e-
den kunnen dub atleen op oe vrijd.agavoncl volleyen.
loor dit systeem zlin er 3 ca.tegoriën spelers met d"e volgende
contrj-butie verPlichtingen :

A. fe maancragavondgroep bliift
B. De maandag en vrljo,agavond
n up rrriin a Éravondv. Ytlllu!ábe

op Ï 6r- Per maano.
Í 9r- Per maand.
f T r5Oper maand.

5c. -chei-osrechterscursub. itie moeten we zelf scheiosrechters
leveren. llaarvoor ga an H, Pi ek, -u . Prinzen, H . Hoe fman en

G. Kempink een curÉuo voigen. DQ kouten zullen door de Ver-
eniging r+orden vergoed.
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6at. Bestuursmcdedeligqen : .Jongerenopvang.
vve wiT1en graag iets aíln jongeren opvang gaan ooen.
Iedereen víno á:-t een goed. io.ee en we besl-uiten oan ook om te
proberen de za.a.I op naandag. d.e gehele. avond te huren zooat v're

er met d-e jeugd va.n È7 tot bg kunnen trainen.
r.,it traineá zát in eerste instantie gebeuren d-oor }lans Piekt
,rilvia Heinen en Gerrit I(empink.

6b. Orsanisatie toernooien.
een binnentoernooi organio€Ï€í1.

6c . Tra j-ningbpakken.
g"t lio. zijn van cre verenÍging, krijgen een

traíningspak van on'ze sponsor d-e Hr. A. ten Bruin.
Iiiervooi namens het bestuur van harte beda'nkt.
wanneer iemancr de klup verlaat moet hij het trainingspak weer
infeveren.

60. Gezellige avono.
ze te houoen op oe avono na het buitentoer-

nooi, over het hoe en waar wor:d"t nog diep naged.acht.

7. Ronovraag. Geen o

0m guur sluit d-e voorzltter o.e vergaclering en beda.nht iedereen
voor z'- n kom;t en inbreng.

Notulist, G. KemPink.


