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vooïzittet Har:s Piek was verti.nderrl. opent plaatsver'
voorzilter E-rkhard Heiru^ich on 18.45 de ver_qad.erinqr door de
29 aanwezige leden welkom te heten.

OFB{IIG: D:ordat
vang'end
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Aile leden hebken het jaarrrerslag van de secre
::ris tcegezonden gekregien. Geen cp_ ci aanmerkrnEen op nei- verslag.
t}e secretaris geeft te kennen dat er cíeen v'erslagr van de a1g. leden
ver.grad.er-irgr van 1996 vocrhanden is. Door een virr-s op tie conputer en
iret niet vc,orharrden hebh:n varr een back un ontbreekt deze.
VSISISGEN SECF,ETAËIS:

iiliÀliCl;T]- VBSLAG: Het financieei versiaq ,:.rer her, _iaar L99ó wc,rc.i,
tie leden ooeiqekeurd. Gevraago worCt nc)e iJ€l hce het rne't de
onkcscenverqoedir:g voor d.e tr':iners zir. aencie-ien het hier on een

rl.--<-rr

bedrag' van fl.1000,- gaat.
De penninqrmeester g'eeft aan

dal er in '95 laat is gecleclareerd (de
jeuq:dtrainers ontveJrg:en f.ler jaar een ve:goed.incr va.n f i.100"-. de
hc-oicitrainer cck, maar d.e=e heeft ock ncg een orrkostenvergcedinrgi
irigediencl. In l-99ó is er wel op tijrl uitbetaald, waardo<>r er eigenii_ik
vcor twee jaar aan crkr:sten 'v'c<-rr trainers op het overzi.cht staan.
Oc'k oe d.onateursbi jdraqte is door late Detallrl; acirler (f 1.675,-) tegerr
fi.90(1.-

normaal,

i}:crCat +r toch mcgieli-jk -^en tekort van zo 'n f 1 . 1-0{lC, - word.t verrachl
over hel jaar 1997 wordi er beslc,,ten om een contrÍb,rtieverhcgil'lq van
f

1.

1.

L,- in te

voeren.

'r/ffiSIÁG KASCOIO4ISSIE: Alex Hoorn en Anm.rska Klein Nibbetin]< zljn zeer
conrent met d.e ..rerzichtingren vèn de penninpueester en wensen hem ncgl
.-. ,{.-'^ \JÍLaE,
- l t ^-. ,,-llq,J
lll
een lange *"ijd fret peruiirr;nnee-sterscl-rap t-oe. Kort.cm; CtlIg-J

lnnr;skn ncei ncrt een iaar in ,ie kesr--ommissie Alex
v,ror hem in de plaats kcnt isther ijl:brnk.

is aÍlretiend

en

BFTIJiJES,TTERI{ïEï}6: Gerrit Kenpi.nk is afi-:reCend, naar steit zj.ch vocr
een nlet-tI.re peri.ule b,:schikb.:a-.. Daar er ceen nlel.iwe <ariCidaten zijn
binnengekomen, wor-cit hij net alqemene stemrren herkozen.
l-r

TCRNOIISI/CCMPETITïE: Op de verq:aderi.ng'worct besioten dat er met
vier re*'eantentedrns wcrdt deelqenomen aan de recreatieve competitie.
tii,c worri.en tvee d'enes-. een heren- en een mr>ler1-r,eatu.
ljr;k Hj._iink bl j jrt vanu:r- nec besrurr 'iÈ ver.lrrurccr-rrd.eii_--k-e nen v,:x-.r
i-tet i^ecrealieve oeterjren. Meinder-- is verant;ccr,ieir;k vcQr het n:.i:g;
ieêJD. Henri vocr het herenteam. Ëra vil. :/'ccr Ca-ules 1en Esther vcor
dames 2.
Àan de regn-iiiere compel--itie wcrdt ':l.cor nin:naal een herentearn en
ncrgielijk een tweede herenteam en een damest.eam ,leeigrenomen. Voor wat
belrel: nec d.arnesteam beki_rken Esr-;rer Ên lhea le noqei:. jlilheaen en
seinen a.it voor ej.nd juni docr aan ,ierrrt Kemoi.rri<

ilei: strancitownooi wordt d.it -iaar al op L juni grehouden. Dit odat
nedewerkirg wordt v'erleerrl aan een grrrte evenenenterriar; aan de
5Iirxleplas, waêraan cioor vele verenigirEen wordt deelgrenornen.
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Mogelijk wordt er op zaterdag: 3L rnei het resreanterEebeuren afgiewerkt,
r.iaarna op zorrclag de deeineners aan de competitie aan bod konen.
O''rer dit laatst zijn er besprekingen gaande net Wivoc uit Winterswijk
en met O'ion uit Doetinchem.
Hec buitentotrrnooj zal dcor de ontwiklielirgten van
opschuiven náar zaterdagr 28 juni.

het stranitournooi

dit jaar gehouden op 20 september.
Gerrit,
Thea en Marion, Ce "wir:naars" van de
Herrri,
zijn
Ctganisatoren
FffiSTAVONDT

De feesta',zord wordt

vorige feestavoncl.
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ËO}ID\RMG: &ldie P. bedankt het bestrrur vocr gredane werkzaaroheden.
Stefan B. rz'aagrL hoe het volgiencl jaar net de trainer ziL. Het is nogr
niet greheel duideli.jk hoe dit qaat lapen. Zeker is echter wel dat er

Geen.

een qediplomeerd ienand vocr de g'roep
h-rrkhard bezig is her trai.nersdlplona

9.

staat. g'ezien het feit dat
te behalen.

SL'JITIN<j: Or0 19.45 r:ur sh:jt Burkhard de vergaderingf en wenst iedereen
een sportieve voor-tzettinq van het tcurnooi.

