D.D. O1-05-' 99
OPENING: om 1-8.45 opent voorzitter Hans Piek de
vergaderj-ng door de 26 aanwezige leden hartelijk welkom te

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING BREVOLK

1.

heten.

2.

VERSLAG LEDENVERG. D.D. l-1--04-'98: Thea vraagt of er al
bekeken is of er een jeugdtoernooi gehouden kan worden.
Hier is door het bestuur nog gieen aandacht aan geschonken.
we gaan voor het volgende buitentoernooi (s juni a.s.) één
veld reserveren voor vier jeugdteams.

3.
4.

JAARVERSLAG

1998: geen op- of aanmerkingen.

de penningmeester geeft een
toelichting op heE financieel verslag, dat een verl-ies van
ca. fI. 1400,- aangeeft.
Het bestuur st.elt voor om de contributi-e met f I . 2 ,50 Le
verhogen voor alle leden.
De nieuwe contributiebedragen worden dan: jeugdleden
fl . 8 ,50 , -, competitiespelende j eugdleden fI . 10, 0O en
recreanten fl. 18, Met deze verhoging moet het tekort weggewerkt kunnen
r^7^rd ên
AIle aanwezige leden sLemmen in met dit voorstel.
De trainster van de maandagavondgroep ontvangt een
reiskostenvergoeding en zal
met Kerst dezelfde vergoeding krijgen als de
j eugdt.rainers . .De maandagavondgroep zal zel-f een extraat j e
FINANCIEEL VERSLAG:

.

aanbieden aan Lucie Neevel.

5.

Esther deelt mee dat al-les
gecontroleerd is en dat al1es dik in orde is.
Esther gaat uit de kascommissie, Ans Twigt en Henk Beckers
blijven erin en Hans Hoefman komt. als reserve bij de
VERSLAG I(ASCOMMISSIE:

commissie.

6.
.

best.uurslid B. Heinrich heeft zich
teruggetrokken, waardoor er binnen het bestuur een
vacature open is. Daar er zLch geen kandidaten hebben
gemeld, wordt, er op de ledenvergadering een oproep gedaan
en stelt Thea Navis zícrl spontaan beschikbaar en wordt met
BESTUURSVERKIEZING:

alg:emene stemmen gekozen.

7

.

het. jaarlijkse buit.ent.oernooi wordt
gehouden op zaterdag 5 juni. Zoals aI eerder gemeld zaL
één van de vier velden gebruikt worden om jeugdteams een
comDetirie Le laten spelen.
Op ?ondag 30 mei wordl er op d.e evenementendag bij de
Slingeplas plaats ingeruimd voor strandvolleybal.
Er komen twee velden, waarop jeugdteams kunnen gaan
spelen. Ook kunnen andere teams zi-ch opgeven hieraan mee
TOERNOOTEN/COMPETTTTE:

te doen.
Hans Hoefman, Karen Víeevers en Markus Mutschler geven ztch
hier voor op.

r-<

Markus'vraagt of er volgend seizoen weer een heren-

compet.itieteam komt.. In tegenstelling t.ot. eerdere
berichten, gaat dit helaas niet door.

8.

Hans, Jolanda, Gerjon en Annuska zijn de
organisatoren van de volgende feestavond, die wordt
gehouden op de tweede zaterdag in sept,ember.
FEESTAVOND:

er komen steeds meer klachten binnen
vervelend
het
vinden dat andere leden t,e
van leden die
komen.
laat op de speelavonden
Kan hier wat aan gedaan worden? Er worden verschillende
suggesties gedaan, afgesproken wordt, dat de twee groepen
dit, op de eersLe oefenavond zelf oplossen.
1-0 .
RONDVRAÀG: Thea vraagt of de not.ulen eerder aan de leden
uitgedeeld kunnen worden, zodat iedereen weet wat er
besloten is - Prima idee
11. Om 20.00 uur sluit de voorzj-tter de vergadering.
9.

BESTUURSMEDEDELINGEN:

!

