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voorzitter opent om l-8.00 uur de vergadering door
eenieder van harte welkom te heten. Àanwezig; 23 leden"
2. VERSLAG SECRETARIS: De secretaris leest het verslagi van de
ledenvergaderinq alsook het jaarverslag over 1-990 voor.
Alle twee verslagen worden door de aànweztgen goedqekeurd.
L.

OPENING: De

3.

eenieder ligrt het financíeel verslagr
ter inzag'e op de vergaderingr. Ook de begrotíng voor 1991
wordt aan leder lid uitgereikt.
BeÍde stukken worden, na enkele toeiíchting:en van de penningmeester, door de leden goedgekeurd.

4.

kascommissre komt nd een girondige
kontroie tot de conclusie, dat er een tekort van f0.80 is.
Zawe 1 penningmeester ais coïnm. vinden het verschr 1 niet, maar
zolang,de verschilLen niet g'roter worden kan de comn. met een
gierust har t haar groedkeurlng rreven ovÈr hel f inancie ie

FïNANCIEEL VERSLAG: Voor

VERSLAG KASCOMMISSIE: De

be 1e i.d.

Er wordt een nreul/e kascomm. qekozen omdat B. Kl . Nrbbelrnk
af tredend was en À, Wassink i.v.n'1. een verhr-ti^zinrf nrec herkiesbaar 1s.
Hei.n Stevens en A. Kl. Nrbbel ink srei ien zrch spontaan ter
besch ikk i ncr
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: E. Prrnzen en A. Wens r nk waren af tredend
en beide nÍet herkiesbaar. Daar het bestuur uit zes man
bestond werd het raadzaam geacht om L nieuw bestuurslld te
benoemen, om zo \'{eer op een oneven aantal (5) uit te komen.
Dick Hijink werd door het bestuur voorgedrag:en. Andere kandidaten waren bij het secretarjaat niet binnen gekomen.
Dick werd met alg'emene stemmen benoemd en za1 de recreatieve
tak van de ver. gaan vertegienwoordig,en bjnnen het bestuur.
Beide aftredende bestuursleden werden bedankt voor hun inzet
j.n de afqelopen periode en kregren van de voarzitter een bos
BESTWRSVERKïEZING

bloemen aangeboden.

6.

TOERNOOïEN/COMPETITïE: Besloten wordt er, om voiqlend serzoen
met twee mÍxed en l dames-team te g:aan deel nemen aan de ïecreatieve competitie. Bij de heren staat nog niet vast of er
met 1 of 2 teams aan de competitie zal worden deelgienomen.
Het jaari i jkse buÍtentoernooi zai dit jaar op l-5 Jr:ni plaatsvinden. FÍieropvolgend zal 's avonds de feestavonci weer plaats
hebben bi i A. ten Bruin.

Iedereen die bÍ j sportshop Navis
spullen koopt, kan opgeven dat hij bi-l Brevoik speelt. We
krijqen dan aan-het eÍnd van het jaar een tegoed bon.
B. RONDVRAÀG: EddÍe P. vraaqt wíe de ieuqd begreleid. Djt doen
Hans Plek en Gerrit Kempink. Een compliment voor beide heren
namens Eddie.
Hien Stevens vraaqt of het ook mog'elijk is om op zondag te
trainen, zodat iedereen mee kan doen. Dit voorstei stuit bij
gieen doorgranq kan
a i 1e êênwezigen op bezwaren zodat dit
vinden.
Hein vraaqt ook waÊrom er in de heren*competitie niet attijd
het sterkste team opgesteld wordt.
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antwr Er is aan het begin van het seizoen in
de groep afgesproken, dat iedereen áe kans
Het is n.l. njet leuk als je krijgrt om wedstrljáen-ce spelen
spe 1en e lke week d,eze i f d.e pet^sonen
".r-óio.f,",rur, 11 man hebr en er
.

Y.

door het beheerders echrpaar van ons Huis
re
-?!yrïl!g'.*"
ztJn
voorzien van koffie met broodjes,
sluit
de
voorzitter
om
19.00 uur d.e vergradering door eenied.er
te bed.anken voor hun
aènwezigheid en Ínbreng en
jed.ereen een prettige
wenst
hÍj
voortzettihgr van het tóernooi.
De secretaris,

H. Piek

G. Kempink

