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2. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar een van de bestuunsleden.
rooster voor het aftreden van de bestuursleden is als vol-Et
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secretaresse
Met a'l semene stemmen hÍordt Bert Heensink herkozen als Denninsmeester.

3. Jaarverslag.
Het iaanvens'l ao 1Q85 werd voorselez.en rioor de secretaresse.
Hienover waren geen op- of aanmerkingen.
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4. Financieel- overzicht penningmeester.
Over het financieel venslag waren eveneens geen vragen of opmerkingen.
. Kascommiss ie .
Als kascontrolecomrnissie 1s benoemd: Jeanette Piek en Hans SchoILz.
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6. Voorstel dhr. Te Ronde Brevol-k te wiflen trainen.
Het voorstel- van Bert te Ronde om ons te komen trainen wordt met
aJ-gemene s temmen akkoord bevonden .
Voorgestel-d wordt dit een half jaar te proberen met een half uur
per week.
Daar Bert te Ronde momenteef in het ziekenhuis ligt is nog niet bekend wanneer hij met brainen kan beginnen.
. Buitentoernooi.
Een ieder is er voor om dit wel- weer te organiseren.
We moeten wel- zorgen voor voldoende scheidsrechters, daar dit vorig
j aar niet vfekkeloos verliep.
of e'i sen I ecJen of een nAar scheidsrechters van buiten de vereniging
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aanírekken.

Voorfopige datum 14 of 21 juni a.s.
B. Rondvraag.
Dick Hi j ink vraagt of \^re niets kunnen doen om er nieuwe leden bi j
te krijgen. Hans Piek zaL een aanplakbiljet maken en dit ophangen
in de sponthal.
Gerard Bl-oerners stett voor al-s er te veel Ieden zijn voor 2 teams
ffif1uitenente11en,zodatwedita]-1emaa1kunnen
1eren.

Ri: Henpevel d vraagt of I^Ie nog een binnentoernooi houden.
HieF i-s een ieder wef voor. We zullen dit doen in oktober.
De exacte datum wordt nog vastgesteld.
9. Slui ting.
de vergadering door een ieder te
Om 20.45 uur sfult de voorzitter
inbreng.
en
bedanken voor hun aanwezigheid

