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1 . QIII=NII$- Dc vc,L,r::r L t err ope:rrt orn J-6 . OL) uur cte verrgaderingt
d.oor eenieder varr ]rarte we 1],;otn te heten. Aelllwczig: 13 ]eden.

2. NOTLILEN VORI(;E VERIIÀL-IERIN(ll : De trotr-t i et-: vnl-l de vorige Ieden-

rvor-clen cllrs qoedge-
rz,.rrrar-icr^incr I rnrron trer ittto.t,- \/í-ríll' aI Ie Iel(len.vgI 9qllEI IllLl I lyL, \'r, ,-r/r rrr.!srl!/

H'i er zi irt cÍêcrr rrn- of Rnnmr'rl.:inrrnn (-rvcI- enIllur LL JtL )je'Jrr \r[/

keurd.

-3. Wq8!IÀ81_[r Ool< het -iaarverslas i igt voor de
lecien ter lnzaqe. Oc,k i'rier- geen op-, of aanmerJ<inqen.

4 . FIMNCJEEL -_VlBjjLAE-i i-igt oo}( voor a I le l eden t er i rrzase .

Gevraaqtl wordi:, wat de icosten voclr d.e afch^acht aan de NeVoBo
zijn. Dit- zijn cie contrihnl-res voc,r de cot:tpetitie-, en ï'ecrean-
ten-spelers,/sters. bj jclrage:n aan dc recredtÍeve t-oet^nr:oien en
boetes voor het verkeerd irrvul len van werlstri. jclf ortrrLtl rererr.
Ver der geeu op-, c,f aanmerkl nqen .

5. UEBAL-AG__-I!À,ïqalil4lij$lEi-. liein l-jtevens wB::-r he:l aas v,:t^ir j nclerd onl
de ver gaclering br-j te wonen. Hern en Freddy Gi:sbers hebi:en de
zaal< echter grr-rndig gecontroleei-d en zijn t.ot de cjonclusie
gekomen dat a1 les prima in orde is. Hein St. ís aftredend en
wordt namens het bestuur bedankt vool verrtchtte well{zaLlllheden.
Hans Scholtz melclt. zÍch aan a1s nieuw lid voc,r de kascontroie.

6. EESIUUBE_VEBKIEL_IN_GEN-:_ Ger rit i(ernprnk is af tr^erletrrl en stelt
zich herkr.esbaeir voot' een n jeuwe peï"1ocle. Iir zr jn QÍeen teqenkan-
didat-en rltr: z,ich besc;hil<l-rn.rr hehireri qrlstelcl. Ger^rri. wor'cft met
a l gyemene stenlnen hr',']- j.ic,?,crlt a i. s; secret aï'1s .

7. BESTIJURSMEDEI)EI=INQEN-1 FIet br-rrLeni:c)L:ï'noói wcrrclt ílit jaar in
het 3e week-end van _iuni _qehouiierr . Enlte I e }eden merken op dat
rlan oc)k he1- j ulri I eum Vcrn de voetba I trer^ . wor-rit r.lehouden . Er' za I
een andere daturn worden gezocht.
Het strandvol ieybaltoerrrooi zat dit -iaar op 15 el-I k,i-j voIcl<>ende
aanmeldingen ook op i.6 augustus worden gehor-rden. llet iigt in de
bedoe 1 i ng om eerr progranrmaboek_ie c,nrtretrt dit, toet'trool samen te
stel len. Burl<hard Heinrrch en Hans Floefntan stel len zic:h beschík-
baar voor ontwerp en irrirottcl vatr ílÍt Jroek-ie.
Ledenwervingr wat kurrnen we hier fldrl doen. I-Ians Schcrltz stelt
voor orl) het l:inrretrtr:eï'nooi meer op Bi'edevoc-''rts;t: l=tt^'tte n, vereni-
qinq:en en tredri -iven te rrchten zorlni: de Br^edevocrrt-se bevoikingl
meet^ het.rcrkl<en r^,rcrht l:,i j iret vLrl leylrnl-r;el:ettretr. Dit is irr het
ver-lederr ook a] Llrd r--le c-,F)zeL g'eweest van Lret tc,er^noot. Echter
door^ afnemenclc belarrgstr:llrnEf vdn Brerievooi-tse cJr()epelt zijn ook
teams uit omr-1nq<;nde ptaatsen aanges;cirrevÉin. Voor het volg:ende
toernoo j zal toch weer een pc,qing qedaan wcrrclen crnt het qeheel
r-rit Bredevoort-se: pioeqtren Lr'r lat.r:n Lres.rt-a<rn. liuclgestre van i-lans c'm

cie lerfen zelf Elelt t,earn te laten volmc?lt 1i jkt lrierbi j een pi ima
hulnmidde1.



8. KONT'BIEIJTJ_Ej_ ï.v.m. een tekort aan financÍele middelen over
het _.iaar l-992 js het noodzakel i jk een i<ontribuLieverhogring' van
FI 2.OO per I rcl ln t.e voeren. De aanweziqe ]eclen zielr de noodzaal<
van eo'n velroqinq Itr r:r) beslurt-en dcriraIve er tr]ee Lrl te stenrnrett.

9. BANIUIêÀE:- tte rnaandagavr:nd--gror:;"r en dan rÍr.n. de danres willen
.rr,aàcy clat. êl^ eerr half uur cÍet.raind wordL. Is hier iett:and voor te
vinden rlie dit c-:p zích wi t tremen? Hr-:t bestuur- heef t enkele
kand.idaten op het oog err zal aktie ondernemen v.w.b. deze zaak.
Kr-rnrrerr cle d.rta vooï- de recrq+at.ieve tc-,evpoot*,-t oo]< ruirner van te
voren belcencl giemaakt worden? Deze data komen vaak laat binnen
biJ het secr-etariaat. Wei is ey een -iaarrooster waarop a1le data
velmeld staan. Van d.e NeVoBo uit word.t er echter veel gTeschoven
met de claturrs zodat zc"n rooster niet erg betrouwbaar- is.
Vc,<rr cle recreatieve compelrt re worden v(lor het seizoert '93 '94
L mixed, L dames en l- irererrteam ingeschreven.
Kunrren de r-ritnorlig"irigen voclr toerrtoojerr in het vervolg' op het
priicbord in clce sportzaal ge'l-rangJen worden? Dit zaI in de toekomst
glebeur-en.

1-0. SI,IJITING: Om 1.7 ":30 r-rr-r]: s1r.:.it de voar:zj.tter de vergracler-ing
dc,c,r ai ie aërnwezigerr t.e berdanken vor-,r hUn cldl-IWêZigheid en
inbrenq en werlst iedereen eetl spor-tref . nieuw selzoen tc'e.

De voorziLte::"

H. PÍek

De secretarrs,

G. Kempi nl<


