Verslag extra ledenvergadering V.Vr'rBrevolkrt d.d.. 9 - I2 - '88
De voorzitter
welkom.

I.

opent de vergadering en heet j-edereen

Aanwezig: 20 leden.

2.A. Evaluatie recr. kompetltie: Iedereen is hierover tevreden,
men àiet dit a1s een goede voorbereiding op de kompetítie.
Kompetitie: Er wordt besloten dat er volgend, Ja.ar d.oor
èèn heren-team wordt deelgenomen aan de kompetitie.
Door het deelnemen aan de kompetitie verandert er nogal
wat binnen d.e vereniging. De mensen die recreatj-ef bezlg
blijven, kunnen 1n eerste instantie 2 avonden per week
terecht om te trainen, dit zal dan zo veel mogelljk met
vaste teams gebeuren.
Mocht dit niet goed lopen dan word dit herzíert.
Leden van de selectie mogen, indien ze op hun eigen trainingsavond verhlnderd zir,-, bii de recreanten meetrainen.
7
Contributleverhoging: Doordat de huisvestingskosten elk
an en we sinds I9B5 geen contributiegehad
is er nu zo'n verhoging nodlg.
hebben
verhoglng
Voorstel bestuur: competitiespelers
f TZ)5O
Ê,

Iviixed-teams (2 avond"en) f IOr--

Recreanten (r avond ) f

7r5O

Dit voorstel was voor een enkellng een bezwaar en er is
besloten om dit punt op d,e voorja.arsverg. te olaatsen.
Ook zal bekeken moeten worden hoeveel de jeugdled.en
aan contributie moeten gaan betalen.
Tot slot werd, besloten dat de contrlbutie voor de selectie
op I I2r5A komt.
^

Tonnie Brbker vraagt of er iets aan sponsorlng

gedaan kan word.en.

zijn hier lnderdaad mee bezrg. De Hr. A. ten Bruin heeft
toegezegd d.e selectle in nieuwe shirts en broeken te steken.
Ook wil hij de kosten t.w. ï25O,-- aan d,e bond voor zljn

We

rekening nemeno
Tot slot word. besloten
orvz,e klup te maken.

om

de kleur BIAIIW ook d,e kleur van

Samenvattend kan men concl-uderen dat we met deze vergadering
niet veel verder gekomen zitrn.
We weten zo ongeveer de standpunten va^n de mensen van de vrijdagavond.groep. llelaas waren er van de maandagavond- maar 3 mensen.
0p de volgende ledenvergadering moeten vre de herverdeling van de
uren weer bezien, ook is er dan misschien meer duldelijkheid
over het aantal uren die we er bij krijgen.

Genotuleerd door G. Kempink.

