Verslag led"enverg. rrBrevolkr' , d.d. 7 november I989.
I. Opening: De voorzrtter opent om 20.l,O uur de vergadering
d.oor ledereen van harte v"elkom te heten.
Aanwezlgi 23 leden.
2. Statuten l'lotarÍeel vastleggen: De statuten worden met algemene stemmen goedgekeurd en kunnen ter goedkeuring terug
naer de notaris.
3. Verkiezrng Ïril1y Pennings: Vil1y Pennings komt a-ls oud.
afgevaardigde van Phoenix ons bestuur versterken.
Ze wordt met algemene stemmen gekozen en door d"e voorzitter welkom geheten in ons bestuur.
4. Recreanten: IIoe de recreati-eve teams er uit zullen gaan zLen
is nog niet helema.al zekar. 'vriel za\ er georobeerd. lvord.en om
zoveel mogelijk met de zelfde teams te ga.an spelen.
l"re kilometer vergoed"ing van vervoer naar de toernooien is
ook bij d.e recreanten f Or20 per km.

5. Ongevallenverz: De ongevallerLverz. blijkt voor onze ver. niet
nodÍg omd.at iedereen een i-nzittenden verz. heeft.
6. Toernooi: Ons jaarlijkse binnentoernooi wordt dit jaar op
2 december gehoud.en.
7. Rondvraag: Heidy Víevers vr:ragt of er op de vrijd,a-gavond weer
getralnt kan worden.
ïraining 1s mogelijkr er word afgesproken dat diegene die
traj-nen wil van acht uur tot half negen kan trainen, daarna
beginnen we met volleyen.
iierman v. ',iíezel vraagt of €r, om kennis te ma.ken met de volleybalsport, de mogelijkheid besta.at een aantal ma.len grrtís
mee te kunnen spelen.
!.ensen d1e mogelijk lid vrj-llen worden, kunnen een a.antal malen
gratis mee komen spelen. Ilt met een ma.ximum vá,rn 4 naal.
Gerrit i{empink vr€;àgt of er nog mensen zijn die een scheidsrechierscursus willen volgen.
Gerhard, te llietstap en lierman va.n \",ezel geian mogelijk de cursus
volgen maar wiIlen nog enige bedenktijd.. Ze kornen er nog op
terug.
Geruit K. vraagt of er 6 nj-euwe ballen gekocht kunnen r,vorden
voor d-e training in de C.T.S. in Àal-ten.
Da.ar dit een kostbare zaak is word er eerst bli de gemeente
gêinformeerd of die nieuwe ballen kunnen leveren.
8. 0m 20.45 uur bedankt de voorzltter eenied,er voor ztjn of haar
inbreng en sluit d.e vergadering.
De Voorzj-tter,

De Secretarls,
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