
Verslag al-gemene led envergadering d. d. I7 ma.art J 989.

De voorzitter opent
van harte welkom te
Aanwezrgi II leden.

om 2I.OO uur de vergad.ering door eenieder
heten.

2. Jaarverslag secretaris.
g van de ledenvergaderingen d.d. 22

febr. '88 en 9 d,ec. '88, alsmede het jaarverslag 1988.
Al1e drie verslagen worden door de leden goedgekeurd.

5. f i-nancÍee1 verslag.
wordt door de kascommissle goedgekeurd".

Ook tijdens de ledenvergadering ligt het verslag ter inzage en
wordt door d.e l-eden goedgekeurd,
Yoorts was de Hr. 1.. Prinzen aftredend kascommisslelid.
Voor hem in de plaats neemt Bernd KI. Nibbelink nu naast Lidy
Gijsbers plaats in deze commissie.

4. Bestuursverkiezingen.
ffi B. Heersink. Hij stelt zl-ckr herkiesbaar en
word. met algemene stemmen weer herkozen mits hij beloofd volgend
jaar tijdig aarrwezLg te zullen zin.
Óp voorstèl van het bestuur komt er een uitbreiding van het be-
stuur met 2 Dersonen. Kandidaten hlervoor namens het bestuur
zijn Ans Wenslnk en Eduardo Prínzera, beiden worden met algemene
stemmen gekozen.

5. Statutenwijziging.
ie noodzakelijk is i.v.m. het Saan deelnernen

aan de competitie word,en unaniem goedgekeurd.

6. Contributieverhoging.
word.ende vasie lasten van de vêr. en

het gaan meespelen in de competitie is het noodzakelijk om een
contributieverhoging te gaan doorvoeren.
Voorstel bestuur: - Jeugd 12 16 tra.ar f 5r- comp. f7 r5Ot' 16 I8 Saar f 6r- " i I0'-

Iiecreanten I avond f 7'5O
l4iv ed ï ea.ms JIO r - 2 avond en
Comp. spelers fI2r5o

Dit voorstel word door al-1e aanwezige l-ed,en goedgekeurd.
Diegene die.f IOr- contributie betalen kunnen 2 x per week
spel-en en worden ook opgegeven voor d.e recreatieve com'oetitie.
Dè contributieverhoging gaat per I sept. f9B9 in, of indien we

er eerder zaa.Luren bijkrijgen vanaf clat tijostip-

7. -i,e stulrsmeded elj-ngen.
fToernóTenlT;ffin-Toernoolen worden door de ver. beta-ald
mits alle spelers van Oe ver. mee kunnen doen, zo niet ( doet
er bljv. maai een team mee) dan betalen de deelnemers zelf .

3. Oris buitentoernooi wordt op 24 juni gehoudenr's avonds na. het
toernooi weer een gezellige avond.
C. Deelname aan d.e recreatieve competitie ge'at door.
D. Damescompetitie gaat nog niet door.
S. Aan de sóheidsreóhterscursus nemen d.eel: B. Kl. i{ibbeli-nk'
1.. Hoefman en ii. Pi-ek, d.e cursus wordt door de ver. betaald.
F. Er worden geen entreegelden gelnt bii comoetj-tiewedstriiden.
G. Er gaat eeá sponsorbrief rLaap Bred.evoortse bed-rijven.



Vervolg versfag alg. ledenverg. d.d. 17 maart 1989.

B. Rond.vraag.

B. Heinrich deelt mee dat hij alleen het herenteam gaat bege-
leiden. Voor de begeleiding van eventuele jeugd en de recre-
anten moet er iemand uit eigen kring worden gezoeht.
Voorts stelt hij voor om bij uitwedstrijden de kilometervergoed.ing
door èèn persoon te laten regelen. Afgesproken word,t dat Burk-
hard d"eze taak op ztch neemt.
De kilometervergoeding wordt vastgesteld op I Or20 per k.m.

Ans Wensink vraagt of er meer aan toernooien deelgenomen kan
worden. Dit wordt bekeken en mochten er aantrekkelijke toernooien
in de buurt komen dan gaan we hieraan deel-nemen.

Om tien over tien slult de voorzitter de vergadering en wenst
ledereen een wel thuis.

Genotuleerd door G. Kempink.


