
VERSLAG ALG. LEDENVERGADERÏNG VOLLEYBALVER. ''BREVO-LK" D. D. 3_3_' 90 .

l". De voorziti,er opent om 18. L5 uur de ver'g.rderrncy door eenieder van
harte welkom te heten. Aanweztcí: 22 Ieden.

2. VERSLAG SECRETÀRIS: De secr etarrs leest het v(rr.Elaq varr de leden-
vei-gaderírrg'en van 1-98!l vcrcrr-. (2 vet^cÍaclt:Lrngen) r,.'r) jcest het Jaar-
velslaq van 1990 voor .

Alle drie verslagen door de aanwezlele ledetl !JCrcrr-l1J6146urci.

3. FINÀNCIEEL VERSLÀG: Voor eenieder ligpt het frnancieel verslag ter
lnzdge op de vergaderrng. Ctok de begrc'trrrg v(lif.,i lc)90 wot^dt dan
ieder- I jcl urtgJei erl.lt.
Be rrle sl-ukkerr wc-rrclerr, rld elil',e I e, tcrr: I r r:hL f n!l{:rn i"/rr rr de pcnrlr ngrrleeii-
ter, door de l erletr -qt-,edgekeurd .

4. VERSLAG_KASCOMMïS5ïE: De kascc'mnlrssle heeft, nir eF-rn grondlge con-
Lrole, rle stultken van de pennínrytuer::-;ter qoeclclË],;,,, t-r]-d.
Aarrslurtenci werd er een llleuwe l"'as;cornullt s-r..\€j c;rr:J'r-r:l't':I.i ' P'ernct l'lI '
N jbbe i rni< bl r: f t no(l een Jdar zr LLen en Artclr,-r Vitrrjr:;r nli liotrrt er a I s
nleLrw ird brj.

5 . BESTWRSVERKIEZING: Hans Piek en Gerrit Kemlrtrr)< warerr af tredend
en be r de herl< i esbaar .

Bi J het- secr'elar i aat wal err q'een n j euwe kand icl .r,.r l rrcrlrren b j.nnen ge-
komen.
Beide heren worden met algenrene stemmen her]<ozcrr.

6. DEELNAME COMP. DAMES,/HEREN: Gra,eqr zc)uclerr we vr-r1r.ft:r1d jaar ttiet twee
hererr err een d.nmes.;i:eanr in c1e cc'rÍrL)et rtrer Í:ipcli:)ii.
fn de ver-graderingi wordt echter nrel- helclrrrr.rt clurcielitl< of drt
haalbaar is. Afgresproken wordL clat we tot erncl rrrr:r g,làn bezr.crr of
er wcil of niet een tweecle irer err en een dameste,f ur ilt Jl<olnen r.n tret
se j zoerr 90/ 9L .

Andre Wassrnk en Andrres Bosch}',er gevcn zrcl-r (rl) voor het irerent-earn
terwr jl de dames Karrrr en Mar ion IJr oker , Àns lVensirrli, Mariorr Heer-
srnl<, Esther- Llbbink en Nicole Prrnsen zrch (r[)cj{:rv{.i)n voor het ciames-
teatn.

) 7. BEGELEIDING JEUGD: Gerrit Kempink en Hans Prel< begelerden op drt
rnornent de jeugd. Onr de taken meer te sprer.dr':rr iiredt i{arin Broker
aan hrer een hand.Je biJ le irelpen. Patr^ic]', l*il .ru'",-r" irer:f t rn eetr
eerder sl,adrLrrïr ai aarrqeboderr orn brj de tra.rnr. l.r..l i.e.l-lonierr helprerr.
Br: de begelerdrrrg van de Jeugd b1J cornpetiLie rve:clsLr-r_iderr zal ge-
probeerd worden onr de ouders in te schakelen.

B. FEESTAVOND: De jaarlr jlcse feestavond wc-:rd weer r)cr het burtentoer-
nooi (30 junr) gehouden bij Albert ten Brurn.
Ans Wens i nJ< zor gJt weer voor eten terwr j I A i l:er-+. tern Br-ur n vc,or clel

drank za I zc'ï'([en.
De; mtnlnrull leef Lrjd voor cleelnarne dan deze c-rVclrri word op .Lb jaar
geste 1 d .

g. BESTUURSMEDEDELINGEN: Shirts recreanten: De gcie shrrts worden
door- cle recr. rrret glerlragerr. A1s e1- rrreuwe shir-i-.s i.ïonrc,rn, darr frr
Br-evo.I'h; Lrlar-tw en ttret )iogt, tt.i1::. Bi _l lotlrttotl]ell lirí:)Lrten clr= shrrts
11c1 rl i;ciJ"l cJcclr-a(lcr) woi^d.t:rt.
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Urenindei inq: Op d.e vri jdaq is e]^ een nieuwe urerlrndel ing die et^
als volgt uit ziet: 18.00 L9.00 uur, jeugd B-12 jaar, j-9.00
2A.30 uur competitiespeIers en v,en 20.30-22.30 lrur de recreanten.
Op de dinsdag kan de jeugd van 12 tot 16 jaar r,'etr-r :1"7.00 - 18.00
uur terecht 111 "Ons l{r-ris" voor de trarnitrg.

Opqave deelname onderlinrf, toernooi: Om nÍet overal meer achteraan
te hoeven draven wordt er besloten om rn het vervolgr een iijst aan
het prikbord in Ons Huis te hangen. Hierop kunne:rr nensen clie n:ee
willen doerr adn een toernooi hun nàam zett.en.
Ook zal er eventueel in Bredevc-rcrrts Nreuws een ollt^oep geplaatst
worden. Marion Heersirrk wordt voor de onderlrrrg:e t.oernooien de
a ^*+ - -'* * - -^soon, terwÍ j 1 Ans Wens i nk contactpers.-,on voor de recre-L-(Jll LCt U LpËI ;

ant.en blijft.

l0.RONDVRAÀG: Burkhard H. stelt voor om voor de :eugd een leuke dag
te orqaniseren. B. neemt ze|f de org:anisatre vdn een en ander op
zrch.
GerrÍt I{. vraagt of de opzet, om de verg;ad"er rng tr-rssen cle toer-
nooironden door te houden, voor herhalrrrg vatbaar 1s.
Iedereerr vi nd cli t een gioede zaak, dus za I vo l gencl jaar cle vergade-
ririg: weer tijdens het onderiingre toernooi plaal:svirrclen.

l"L. SLUITING: Om 19.30 uur sluit de voorzitter clE-: vergraclering ctoor
alle êanwezigen te bedanken voor hun inbreng en wenst hi_t iedereen
een prettige voortzettrngi vatr het onder'l inge tr:,crrrooi.

De voorzitter,

H. Pi.el<

De secretaris,


