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dering door de 2L
ten.
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uur opent voorzitter Hans Piek de vergaaanwezige leden hartelijk welkom le he-

\f

er zijn geen op-, of

dit verslag.
JAARVERSLAG 1997: ook hier geen oP-, of aanmerkingien.
FINÀNCïEEL VERSLAG: penningmeester Bertie Fieersink geeft
een korte toet icht-nq op het verslaq. Uit het f inancieel
overzi cht bI i jkt dat er een tekort v'if,n f i . 260, - is ovêr
het jaar 1,gg7. Bertie greeft echter aan dat de contributieverhàging die med,io IggT is doorgevoerd, dit, negatieve
saldo dit jaar zal oPheffen.
Verder geen oP, of aanmerkingen.
VERSLÀG KASCOMMISSIE: A. KI. NibbEliNK EN E, UbbÍNK hCbbCN
leerd en goed bevonden' Eerstqenoemde
Ans
is af tred.end., Esther bli jf t nog een jaar in functie,
rêserve
is
Bekkers
Twigt is nieuw kascommissielíd en Henk
en zal volgend jaar Esther opvolgen.
BESTUURSVERKIEZING : Burkhard Heinrich,is aftredend be
stuurs{id,Hijheeftzíc:nherkÍesbaargeste}denwordtmet
aanmerkingen

1.

algemene sterÍilnen herkozen.

aan de recreatieve competitíe zul len
ja.r
tweé dames, een mixed en een herenteam deelne
v"lqend
men.
Aan d.e reguiiere competitie zal door minimaal een heren-,
en mogieli_ik door twee herenteams worden deelgenomen.
De mofeiijkhed.en om de jeugd deel te iaten nemen aan de
compeiitie zullen worden oÁderzocht. Rianne Baas stelt zich
fesàhikbaar om hier de zaak te qàan coórdineren en de
jeugd., samen met beschikbare ouders, het team naar wed
strÍjden toe te gaan begeleíden. RÍanne wii ook eventueel
helpén bij de jelgdtraining. Naar de ouders van deelnemende
gestuurd om zich beschikbaar
kinàeren zal een Éríef wordenjden
naar uitwedstri jden.
te stellen om af en t,oe te ri
van
f1. 0,25 worden gedecla
Er kan een kilometervergoedíng
reerd bij de Penningmeester.
Thea Navis, ptátti Héid.eman, Henk Bekkers en Marion Heersink
stellen zich op de vergradering aI beschikbaar ais "ri jou
ders".
De mogel Íjkhed.en voor een strandvol Ieybaltoernooi zuI len
worden onderzocht. Wivoc (l,iinterswijl<) heeft aI te kennen
qegeven om samen met Brevolk een toernooi te willen org1eni
seren. Het toernooi zou in Juii moeten plaatsvinden.
Het jaariijkse buÍtenvolleybaitoernooi wordt weer op de
derde zaterdag Ín juni gehouden.

TOERNOOIEN/COMPETITÏE:

\,

Jose, frma, Rianne en Hans Piek verzorgen deze'
It"q.Iíjke datum ís het tweede weekend van september.
FEESTAVOND:

9.

BESTIJURSMEDEDELINGEN: geen.

i.0

Markus Mutschler vraagt of het roken in de
kleed.kamer verbod.en kan worden. In de kleedkamer magf of f iRONDVRAAG:

cieel niet gerookt worden. We zu]}en er op toezien dat dit
in de toekomst niet meer grebeurd.
Thea Navis stelt voor om een toernooi voor de Bredevoortse
jeuqd te organiseren. Hier zaI door het bestuur bekeken
worden wat de mogeiijkheden ziin.
half
Rianne Baas zou graag op de maandagavond het eerstepunten
de
zwakke
om
zo
zien
werk
het
èan
uur een trainer
weg te werken. Hier is in het verleden aI vaker aan ge
aaéfrt, maar niet alIe recreanten zijn hier even enthousíast
over. Voorts is het moeílijk om een geschikte kandidaatwedte
vinden. Ellcaar aànvÍi jzingen geven èn coachen onder de
strí jd. zou ook al een verbeter.ing kunnen vormen. Eddie de
Prinzen gaat inventariseren of er Voldoende animo onder
recreant;n is. Zo ja, dan proberen we een trainer te' vÍn
den.
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