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Voorwoord
Ditnael een bijzoadere uitgave van de wp§./Onf0N-erpree, geheel gevuld Eet
stukken en infomatie over de Algemene Ledeuvergadering die gehouden zal worden
op donderdae 22 nei 1986 iu Zelencentrun I{ildenbeest in DoeÈinchem.

De stukken voor de tedenvergaderiag zijo dit jaat zo uitgebreid dat heÈ ge-
rechtvaardigd ia een aparte UEPAL/ORION-expree uit te geven.

Eet bestuur hoopt vele leden te kunaeu begroeten op de Ledenvergadering.

Namena het beetuur,

L.J. Suink,
gecretarig.

In verband met de voorgenomen wijziging van het
boekjaar en de daaruit voortvloeiende afeluiting
van de boeken per 31 juli 1986, vordt iedereen
die nog declaraties moet iudienen, verzocht dit
te doen voor I iuli 1986.

J.J. Bloem, penningmeester.
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Aaa de leden van de sportvereuiging MEPAL/ORION.

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwoneD van de jaarl.ijkae

Algemene Ledenvergaderi ng
op donderdag 22 nei 1986.
Plaat s : Za lencenÈrtrm I,íildenbeegt te Doet inchem.
Aanvang der vergadering: 20.00 uur.

AGENDA.

l. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen van de Algernene Ledenvergadering d.d. 15 -aart 1985 (bijlage 2).

5. Notulen van de Buitengewone Ledenvergadering d.d. 29 augustus 1985
(bijlage 3).

6. Jaarverslag 1985 (bijlage 4)'

7. Verelag kascontrolecomiseie.

8. Financieel verslag (zie bijlage 5).

9. Benoeming kascontrolecommissie (bijlage 1).

10. llijziging statuten (bijlage 1).

11. Begroting januari tot en met juli 1986 (bijlage 6).

12. Begroting seizoen tr986/1987 (bijlage 6).

13. Vaststelling contributie (bijlage 1).

14. Autonatisering.

15. Benoeming ereleden / leden van verdienste.

16. Structuur van de vereniging (bijlage 7).

17. Verkiezing bestuur (Uijtage l).

18. Rondvraag.

19. Sluiting.

Doetinchem, 5 nei 1986.
L,J. Smink, secreÈaris.
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Bijlage 1 Toelichting bij de agenda

9. Beuoeming kascontrolecornmieeie.
Aftredend en niet herkiesbaar de heer F. Kamperman. Kandidaten voor deze
functie kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

10. I{ijziging statuteu.
Mede naar aanleiding van de voorgaande Buitengerrone Ledenvergadering, stelt
het bestuur thans voor het verenigingajaar terug te brengen naar de ter:urijn
1 augusÈus tot net 31 juli. Daartoe dient artikeL S van de statuten als
volgt te worden aangepast:

Het verenigingsjaar loopt van I augustus tot en net 31 juli van het jaar
daarop volgend.

13.- VasÈstelling contributie.
Gezien de begrotingen is het best,uur van mening dat de contributie niet
verhoogd dient te worden en stelt de vergadering voor de contributie voor
het seizoen 198611987 ongewijzigd vasÈ te stellen.

17. Verkieziug beatuur.
Aantal bestuurders.

Conform de door het bestuur aanvaarde samenstelling van het nieuw te
vormen bestuur qua aantal, stelt het bestuur voor om het aantal beetuur-
ders te brengen naar dert,ien personen.

Invulling namen.
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: R. Booij en R. Hofland.
In verband met de voorgenonen wijzigingen in de functiee van de
secretaris, L. Smink en de penningroeester, J. Bloern, treden zij af en
ziju terstond herkiesbaar in een andere functie.
Het bestuur stelt kandidaat voor de functie van

voorzitter : de heer F. Jaspers,
secretaris : de heer W. Zoutman,
penningmeesÈer : de heer L. Smink,
bestuurslid : de heer M. Beijer,

Over benoeming van bestuurders zegt artikel 6, lid 7 van de Statuten:
Elk stemgerechtigd 1id van de vereniging heeft het recht kandidaten te
stellen voor het bestuur. De naam van de kaadidaat Boet uiterlijk vijf
dagen voor de jaarlijkee Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de
secretaris zijn ingediend, ondertekend door ninimaal zes leden.
Tevens dient gelijktijdig een schriftelijke bereidverklaring van de
betrokken kandidaaE te worden overlegd. Kandidaten dienen zelf op de
vergadering aaff ezig te zíjn.
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Bijlage 2 Notulen Algemene Ledenvergadering

De vergadering werd gehouden in de achterzaal van de kantine in Sporthal
Rozengaarde.

Aanwezig:
IIet, voltal1ig best.uur t.w.: R. Booij, voorzitter, H. Penterman, Becretaris, J.

B1oem, penningmeeBter, M. Beijer, H. van Haarlem,
R. Hofland en C. Linzel.

Verder 35 leden.

Afwezig net kennisgeving: H. Beumer, H. Breuker, P. van Gurp, B. Veldhorst,
alsmede de spelers en speelsters van het eerste
dames en herenteam

l. Openiag.
De voorzitter opent de vergadering orn 20.10 uur met een woord van welkom.
Hij herdenkt met enkele woorden Roel Raterink, die op Eerste Kerstdag
overleden is en erg veel vocr de vereniging heeft betekend. Hij stelt L.
Smink als kandidaaÈ-secretaris aan de vergadering voor en bedankt al1en die
heÈ afgelopen jaar weer hun sleen(cje) hebben bijgedragen om de zaken naar
behoren te laten 1.open. Maakt melding van de nieuwe volleybalvereniging die
in de Huet is opgericht en de nieuwe sporthal die daar gebouwd za1 worden.
We hopen hierdoor wat meer halruimte te krijgen. Stelt tenslotte voor om

heÈ eersÈe uur van de vergadering niet te roken en de agendapunten 7 en 8

om Èe draaien.

2 . lledede l ingen .
Geen.

3, Ingekomen stukken.
Stemmachtigingen van de spelers/speelsters van heren en dames 1 aan de
respecÈieveiijke nanagers. Brief van P. van Gurp d.d. l5 maart 1985 waarin
hij meedeell- dat een hem toegeschreven opmerking over een sponsor van f.
140.000,-- niet juist kan zi,jn (zie punc 4).

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d,d. 29 februari 1984.
Naar aanleiding van prrnt 6 nerkt J. Griffioen oP dat het tekort
f.7.800,-- dient Èe zijn en het begrote tekort niet uet dit bedrag is
overschreden. Verder zijn in punt 9 twee storende typefouten geslopen. De

h j-er verme 1de bedragen f .14.500,-- en f .140.000,-- moeten f .4.500r-- res-
pectievelijk f.40.000,-- zijn. Voor het overige worden de notulen met dank
aan de s€aietE-rr: guedgekeurd.

Notulen Buitengewone Ledenvergadering d.d. 30 na-iE 1984.
Deze worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

4.

5.

Jaarverelag secretaris.
Naar aanleiding hie::van merkt J.
iemand anders dan de voorzitLer

Griffioen op of het niet mogelijk is dat
zich gaat bezighouden met het steeds maar
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8.

7.

v/eer zoeken naar voldoende medewerkers daar naar zijn mening de voorzitter
reede meer dan genoeg andere dingen te doen heeft. Het verslag als zodanig
kan de goedkeuring van de vergadering wegdragen.

Vers lag kascontro lecorrmise ie .
Bij monde van F. Marttin deelt de conccrissie mede dat er geen onregehnatig-
heden zijn geconstateerd en dat alles er keurig verzorgd uitzag. Meent dat
een woord van dank aan de penningmee6ter dan ook zeker op zijn plaats is.
Hierna wordt aan de de penningoeester décharge verleend.

Financieel jaarverelag .
Hier kornen de tongen en met name die van J. Griffioen pas goed los. H.
Ho1lak pleit voor een ander boekjaar, geiijklopend met het seizoen. Pen-
ningmeester wijst er op dat dit in het verleden ook was doch i.v.ro. subsi-
dieaanvragen bij de gemeente gewijzigd is. De gemeente vraagt, cijfers over
het kalenderjaar en om dubbel werk Èe voorkomen is de vereniging op het
kalenderjaar aIs verenigingsjaar overgegaan. L. Dros!en pleit voor goede
tussentijdse controle oB te voorkomen dat het t,ekort uit de hand loopt en
zodat er Èijdig maatregelen worden genouen. J. Griffioen is zich wezenloost
geechrokken van het balanstekort. Dit betekent f.13r85 per 1id. Tegoed
borden f. 17.500,--. Penningmeester wijsE er op dat dit de toestand per 3l
december 1984 is wanneer vrijwel iedereen nog moet betalen. Inrniddels is f.
13.000r-- binnen. I.Iat betekent tegoed reiskosten f . 4.353r-- en \íat houdt
voorschot europacup van f. 21.480 r79 ín? Penningmeester kan dit naar tevre-
denheid beantwoorden. Vraagt om een apart financieel plaatje van de top-
teaES. H. Hollak sluit zich hierbij aan. L. Drosten deelt nede volkomen
tegen splitsing Èe zijn waar A. Hordijk zich weer bij aansluit.
De voorzitter merkt op dat, zodra de zaken. rond zijn met de nieuwe sponsor,
er een buitengewone ledenvergadering moet komen teneinde goedkeuring van de
overeenkomst te verkrijgen. Hij vraagt de vergadering er mee akkoord te
gaan dat het bestuur dan EeÈ voorstellen komt hoe de financi&r beter in de
hand te houden alsmede met een eventuele afsplitsing van de financiEn wat
beEreft de t.opteams en de rest van de vereniging. Hier stemt de vergadering
me e in.

9. Benoeming kascontro leconrmis s ie .
Aukje Vollema is aftredend. In haar plaats
de nieuwe commissie naast laastgenoemde
Martt in.

wordt J. Griffioen benoemd zodat
bestaat uit F. Kamperman en F.

10. Begroting 1985.
De voorzitter deelt mede dat er nog geen nieuwe sponsor is gevonden. Er
wordt, een gerichte actie gevoerC en diverse gesprekken zijn reeds gevoerd.
Er zíjn momenteel enkele kandidaten doch in hoeverre deze tot resultaat
zu1len leiden is nog niet te zeggen. Het ligt in de bedoeling in de loop
van mei/juni 1985 met een nieuwe begroting te komen. Zowel met als zonder
sponsor zal et een nieuwe begroting moeten komen omdat raet een begrotings-
tekort van f. 46.400r-- niet te werken valt en de vergadering hier ook weI
niet uee akkoord zal kunnen gaan. HeL zal een ieder duidelijk zijn dat,
lsanneer er geen sponsor konnt, de vereniging op heel andere basís zal moeten
gaan opereren en topvolleybal we1 niet rneer mogelijk zal zijn. Hij stelt
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dat er over de begroting gediscuseieerd kan worden maar dat dit op dit
uoment niet zoveel zin heeft. Nadat vragen van L. Drosten ontrent trainers-
en zaalhuurkosten, reiskosten en sponsorafdracht aan de NeVoBo en van J.
Pasmaa in hoeverre de begroting een roI speelt bij de sponsororderhande-
liugen naar tevredenheid zijn beantwoord, gaat de vergadering akkoord net
het voorstel van een verdere behandeling af te zien en de nieurre begroting
af te wachten.

11. Contributie 1985.
L. DrosÈen deeLt mede dat, zolang er geen juiste begroting is, voor hem
a1leen een cont,ributieverhoging voor de opvang van de zaalhuur acceptabel
is. J. Pasman sluit zich hierbij aan. H. i{ellink vraagt of een contributie-
verhoging niet heÈ gevaar meebrengt dat de jeugd naar lluèvo loopt. G.
Thijssen vraagt wat de conseguenties zu1len zijn als er niet verhoogd
wordt. Uiteindelijk blijken elechts drie leden onder de huidige omstandig-
heden voor contributieverhoging te zíjn zodat deze -voorlopig- niet door-
gaat.

12. Automatisering contributieinning en -adminietratie.
Er zijn twee kostenbegrotingen binnen die in d,e eerstvolgende bestuursver-
gadering behandeld zullen vorden. Het bestuur hoopt de zaak voor het eind
van het jaar in ieder geval rond te hebben en houdt bij monde van de
penningmeester een pleidooi voor het afgeven van machtigingen. J, Griffioen
vraagt dit punt weer op de agenda voor de komende jaarvergadering te plaat-
8en

13 . Bestuursverkieziag.
J. Bloern, reglementair aftredend doch herkiesbaar, wordt met algemene
steumen herkozen" Van M. Beijer, in het bestuur als contactpersoon van de
scheidende sponsor Ubbinkr Bf, van Ë. Penterman, wiens oorspronkelijke
bedoeling heË was reeds een jaar eerder te vertrekken, wordt, bij monde van
de voor:- j t--:r met rlanl< voor het vele werk voor de vereniging verr:icht en
ci^,,] .. , "t'.,1 ing van een caileau afscheid genomen. Tensloite wordt L. Smink
net algemene sie Í tot secretaris benoemd a1s opvolger van H. PenLeroan.

14. Rondvrasg.
L. Drosten vraagt of er al iets bekend is omtrent de kledingenquete en wat
het beelissingsroodel i-s. Ongeveer 60 "/" van de formulieren is terug en een
beslissing zal door de ledenvergadering moeten worden genonen. R. Gerritsen
vraagt of nog doorgegaaD moet worden met het verstrekken van consumptiebon-
nen aan de scheidsrechtere. Ze deelt mede dit niet nodig te vinden. Haar
meni.ng wordt door het bestuur niet gedeeld. Een kleine blijk van vaardering
is toch wel op zijn piaats.

I5. Sluiting.
Om 223A wordt de vergadering met- een woord van dank voor de positieve
inbreng van de aanwezigen door de voorzitter gesloten.

H.. PenÈeraan (ex-secrecar:-s) .
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Bijlage 3 Notulen van de Bijzondere Ledenvergadering

l. Opening.
De voorzitter opent, de vergadering on 20.10 uur uet een woord van welkom
aan de aanwezigen.

2. líededelingen.
De voorzitter heet de hereu Ih. Vriezea en T. Notten, ale nieuwe bestuurr-
kandidatea, in het bijzonder welkor.
De voorzitter menoreert de rnoeilijke periode waarin de vereniging zich in
het afgelopen halfjaar heeft bevondea. Thatrs ie gelukkig een nieuwe sponsor
gevonden. Bij het afscheid van de vorige sponeor, tbbink l{ederland, kregen
lte van Ubbink een copieermachine cadeau, alsmede een gift van f. 1.000r--
per tean voor Dames I en Eeren 1.
Ook ie in het voorjaar eeo poging gedaaa om een eponsorloop te organieerea,
de rractie armelagtt. De eponsorloopcomissie heeft erg veel werk verzet om
alle zaken rond te krijgen. Eelaae tevergeefs. De voorzitter bedankt de
sponsorloopcomissie voor het vele werk dat zij heeft verricht en spreekt
de hoop uit dat er bij ee! eveatuele volgende actie meer opkomst vanuit de
leden is.

Ien aanzien van de agenda wordt opgemerkt dat bij puot 7 hoort te staan
rrbeetuursverkiezingtt in plaats tbestuurevergadering t .

Berichten van afmeldiag zijn oatvangeu vaa de fanilie Arentsen, K. te Lin-
dert, I{. Besemer.

Ingekomen etukken.
Ingekomen is de bereidverklaring van de heer T. Notten om een functie in
het bestuur op zich te nemen.

Sponsorovereenkougt .
De voorzitter deelt mede dat MEPAL B.V. te Lochem bereid is gevonden om

Orion voor de komende drie jaren Èe gaan sponsoren, met daaraan gekoppeld
een ri.tie van tríee jaren, De bepalingen in de sponsorovereenkomst zíjn'
geheel volgens de richtlijnen van de NeVoBo en wijken niet wezenlijk af van
het contract dat net Ubbink Nederland was gesloten.

G. Thijssen:
KomÈ er vanuit MEPAT een afgevaardigde in het besÈuur?

voorzitter:
Neen.

0p een vraag uit de vergadering of de Europacupwedstrijden in het sponsor-
contract zijn opgenomen, antrroordt de voorzitÈer dat, dit niet het geval is.
Per E.C.-ronde moet een aparte begroting worden ingeleverd die dan door
IíEPAL wordt bekeken.

3.

4,
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L. Drosten:
I.Iordt er jaarlijks een bepaaLd bedrag van het sponeorgeld gereserveerd
voor latere jaren? Indien dit niet het geval is stelt hij voor dit alsnog
te doen.

voorzitter:
Stelt voor dit punÈ te behandelen bij punt 6 van de agenda.

Hierna stelt de voorzitter voor om de overeenkomst met lÍEPAt zoals die
thans ter tafel ligt aan te gaan voor de komende drie jaren, met twee jaren
opt ie .
A1dus wordt met, algemene stermen besloten.

J. Griffioen bedankt al de mensen die zich ingezet hebben voor het vinden
van eeR nieuwe sponsor.

5. I{ij zígíng statuten en huishoudelijk reglement.
A. Vooretel tot wijziging van de statuten.

De voorgestel-de vijzigingen zijn al1en aangenomen, zodat het volgende is
gewij zígd:

In artikel 1, lid 1 wordt "Ubbink-0rion" gewijzigd in "Mepa1-0riont'.

Artikel 3, lid 9, eerste zin, komE te luiden aIs volgt:
Toelating van leden:
Personen die wensen toe te treden tot de vereniging, dienen daarÈoe een
schriftelijk verzoek te richten t.ot het secretariaat van de vereniging,
onder gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld.

Artikel 4, LLd 2, leÈter a, komt Ee luiden a1s volgt:
Bepalingen van de st,atuten en het huishoudelijk reglemenÈ na te Leven.

Artikel 5, 1id 2. Hier wordt doorgehaald:
Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.

Artikel 17, komt te luiden als volgt:
In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voor-
zien, beslist het bestuur.

B. Voorstel Èot wijziging van het huishoudelijk reglement.
De voorgestelde wijzigingen in de artikelen 8.4 en 8.5 zijn aangenomen,
de wijziging in artikel 8.3 is door het bestuur teruggenonen met de
toezegging dit nader te bezien" In artikel 1.1 dient voorts de verenig-
ingsnaam gevijzigd te worden in "Mepal-0rion". In Artikel 3.10 dient het
dagelijks bestuur van de regeling te r.rorden uitgesloËen.
De volgende wijzingen zijn aldus aangebracht:

Art ikel I .1 .
ttubbink-Orionrt r*ijzigen in "Mepal-0rionr'.

Art ike 1 3 . l0 , komt te luiden a ls vo lgt :

In tussentijdse vacatures, niet betreffende een 1id van het dagelijks
bestuurr maB door het bestuur worden voorzien tot de eerstvolgende Leden-
vergadering. Bij een vacature in het dagelijks bestuur wordt de betref-
fende functie waargenomen door onderlinge verdeling in het bestuur.
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Artikel 8.4, komt te luiden als volgt:
De contributie als bedoeld in artikel 8.3 is de jaarcontributie van de

vereniging Mepal-0rion, inclusief de spelerskaarten en exclusief de reis-
kosten.

Art.ikel 8.5, komt te luiden als volgt:
De penningmeester int de contributies op de door hem in het cluborgaan
bekend gemaakte wLjze.

6. Begroting 1985.
L. Drosten vraagt om de notulen van de voorgaande vergadering.
De voorzitter deelt mede dat deze aan de orde komen bij de jaarvergadering
in het voorjaar van 1986. Hij verzekert dat de hier gemaakte afspraken in
de begroting zijn verwerkt.

L. Drosten neemt hiermede genoegen.

De secretaris leest hierna de op diE moment relevante punten uit de notulen
van de voorgaande ledenvergadering, geuaakt door de vorige secretaris,
VOOI.
Volgens L. Drosten ie het punt reiskosten niet correct in de notulen ver-
werkt. Volgens hem is gesproken over bevriezing van reisko6ten.
De voorzitter stelt hierop dat bedoeld is een bevriezing van het begrote
bedrag aan reiskosten. HeÈ beleid t.a.v. de topteams is zeer zeker gericht
op terugdringing van de post reiskosÈen.

De penningueester stelt dat niet is gesproken van bevriezing. Volgens hem

moet overschrijding mogelijk zijn a1s er een dekking gevonden kan worden
ter grootte vao de overechrijding. Bij bevriezing wordt de vereniging de

uogelijkheid ontnonen om zich nog verder te ontPlooien.

L. Drosten vindt de opstelliug vau het bestuur enigzins vreemd, temeer daar
de vragen uit de vergadering zijn voortgekomen uit bezorgdheid voor de

vereniging.

De voorzitter geeft aan dat heÈ beleid t.a.v. reiskosten een probleero is.
De begroting wordt genaakt in januari/februari, terwijl de afspraken uet
spelers en trainers pas in juli kunnen worden gemaakt.

R. Striekwold vindt dat, gezien het sponsorbedrag, een redelijk bedrag aan
reiskosEen mogelijk moet zijnr €Brr en ander mede om de kwaliteit van de

teams te berraken.

H. Breuker vraagt hoe solvabel de vereniging is. Volgens hem moet op de

begr:oting een bedrag worden opgenomen voor af lc,ssing van ,:le htiurschulcl .

Hier:na wordt een korte .,1!vze ingelast.

Na de pauze steli <le voc,rzr jr-l-e."e af Le lossen zaalhu'r
nemen op de begrot i ng aan de uitgavenzijde, voor een bedrag van f.
10 .000 ,-- , waardoor een begroE ingstekort ont 6taat van f . 9 .900 ,--, Iilaarna
de begroÈing sluit op f.. 206.50C,--'

Op vragen uit de vergadering ten aanzien van vermindering van trainings-

ro



groepen en de daaruit voortvloeiende consequentie voor de zaalhuur, wordt
medegedeeld dat de uren inniddels zijn teruggegeven aan de geneente.

Volgens A. Ilordijk wordt er bezuinigd op trainere, terwijl dit in de begro-
ting niet terug is Le vinden. Voorts wijst hij heÈ bestuur oP het feit dat
door hogere trainers instrucEie moeÈ worden gegeven aan de lagere trainers-
niveaus.

De voorzitter antwoordt dat de bezuiniging we1 degelijk
omdat de oude lasÈen altijd een half jaar doorwerken is
vinden. Aan de instructie wordt reeds gewerkt.

Hierna stelt de voorzitter voor om de begroting en de
te nemen, hetgeen met algemene stenmen gebeurt,.

is meegenomen, maar
dit slecht terug te

vijziging daarop aan

7. Bestuursverkiezing.
Het bestuur sÈelt voor de heren Th.
bestuurslid. De kandidat,uur van de
de P .R .-coumiss ie .

Vriezen en T. Notten
heer NoËten wordÈ mede

te benoemen aIs
ondersEeund door

Beide heren worden met applaus benoeud tot bestuurslid.

0p een vr.tag van J. Griffioen anÈwoordt de voorzitter dat nog wordÈ gezocht
naar eel berEuurslid namens cÈ sectie recreanÈen.

8. Kleding.
Bij de eerste enquele was 75 iL van de leden voor een verandering. Bij de
daarna gehouden individuele enquete in de 0rion-expres is een voorkeur
gebleken voor de kleur lichtblauw.

Verdeling enqueLe:
Herenteams 502 voor, damesteams 60% voor, jongens jeugd 3 teams voor,
ueisjes jeugd 4 teams voor, dames recreanten .. teams voor, heren recre-
anten I teao voor.

A. Hordijk en L. Drosten merken op dat de
te betalen.
L. Drosten: Uit de vorige notulen blijkt dat

De voorziEter brengt hierop heE voorstel om

in sten:rning.
Voor het voorstel steucren 17 leden, tegen
terr^rij1 B leden zich onthouden van stemming,
men.

jeugdleden dit niet zelf hoeven

de ledenvergadering beslist.

r over te gaan tot blauwe shirts

het voorsÈel stemnen 10 1eden,
zodat het voorstel is aangeno-

De voorzitter zegt op verzoek toe dat za1 worden onderzocht wat Mepal voor
de overige teams kan doen.

Rondvraag.
R. Gerritsen:
uur volleybal
De voorzitter

De recreanten
per jaar en 4
antwoordt dat

betalen f. 130r-- per jaar, hiervoor slechts 15

toernooien. l'Iaar b1i jf t ons geld?
inschrijfgelden voor toernooien, spelerspasjes

11
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etc. door de vereniging worden betaald.

P. van Gurp deelt nede dat hij geen deel meer kan uiÈsraken van de regle-
mentencoÍmissie.

H. 01thui6 vraagt of er iete gedaan kan worden aan de douches op Ruirnzicht.
De voorzitter antwoordt dat dit reeds meermalen is doorgegeveu aan de
geueente.

A. Hordijk heeft de trainerslijst gemist in de Orion-expres.
De voorzitter antwoordt lr.t hiermede dit jaar erg veel problemen zijn
geríeest en hoopt op verbetering volgend jaar.

J. Griffioen vraagt naar de voortgang van het autonatiseringsproject.
Hierop za1 de volgende ledenvergadering worden teruggekomen.
J. Griffioen vraagt verder naar de spelerskaarten waarop zeer oude fotors
voorkomen.
R. Hofland antwoordt dat de kaarten vier jaar geldig zijn. Aan vernieuwing
wordt gewerkt.

J. Bloem deelt mede dat de kaartenbak van de ledenadninistratie nu tiptop
in orde is. Hij verzoekt de leden om een nieuw aanmeldingsformulier in te
vullen en adreswijzigingen tijdig door te geven.

10. Sluiting.
Verder niets aeer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering orn

22.50 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 rnei 1986.

De voorzitt,er, De secretaris,

12



Bijlage 4 Jaarverslag 1985 (Ubbink) Mepal/Orion

Algemeen.
Het jaar 1985 was voor de vereniging een turbulent jaar. I{e
sponsor Ubbink per 1 juli 1985 haar sponsoring zou beëindigen.
bestuur voorwaar geen eenvoudige taak ou een nieuwe sponsor
Hierover verderop meer.

wisten dat
Voor het

te vinden.

Bestuur.
Het bestuur onderging in 1985 de nodige mutaties. 0p de Algemene Ledenver-
gadering namen secretaris Henk Penterman en Martin Beijer afscheid van het
bestuur. Henk Penterman werd opgevolgd door Luc Sroink, de bestuursplaate
van }Íartin Beijer, als vertegenwoordiger van de sponsor, werd niet vervuld.
In de loop van het jaar jaar traden Theo Vriezen (nationale lijn) en Ton
Not.ten (vertegenwoordiger Public Relations conmissie) tot het bestuur toe.
Het aantal bestuursleden kwam hierdoor op acht, zodat alleen de vertegen-
woordiger van de recreanÈen nog ingevuld Boest worden.
In heË najaar nam Cocky Linzel afscheid van het bestuur. Zíjn plaats werd
ingenomen door Ab Bakker.

Leden.
Aan het eind van 1985 waren er 594 personen lid van de vereniging, precies
evenveel a1s eind 1984. Het aandeel van de dames nam iets toe van 309 tot
3I2, zodaL de heren 3 leden Boesten inleveren.

Sponsor(s).
Na een vier-jarige ternijn met Ubbink uit Doesburg moesten bestuur en PR-
commissie volop aan heE vrerk om een nieuwe sponsor te vinden. Na veel
zoeken en vergaderen diende MEPAL b.v. uit. Lochern zich aan. líet MEPAL werd
een drie-jarig contract afgesloten met een optie van t!íee jaren. Wij hopen
daE de samenwerking met I'IEPÀL net zo plezíerig en succesvol zaL zíjn als
die met Ubbink was.
Verder werden met Rucanor conËacten gelegd voor kledingsponsoring.

Kaopioenen.
Ook in 1985 mocht.en rr,e weer diverse karnpioenen huldigen.
Dames 2 behaalde in het district de rdubbelt. Zij werden kampioen in de
eerste klasse en verwierven daardoor het recht om te promoveren naar de
derde divisie. Daarnaast. !íon dames 2 de districtsbeker.
Heren 2, vorig jaar gepromoveerd naar de derde divisie, werd eerste bij de
promotie/degradatie-wedstrijden en promoveerde daardoor naar de tweede
divisie.
Dames 7 werd kanpioen van de derde klasse D en darnes 10 van de vierde
klasse D.
Bij de Jeugd werden kampioen: Jongens junioren A, jongens adspiranten C en
D, jongens selectie pupi1len, meisjes junioren B en neisjes adspiranten E,
F en L.

13



Europacup.
Zowel heren I a1s dames I kwamen in 1985 uit in de Europacup. De heren in
de voorronde van de Europacup 2 tegen het Zweedse Lidiogd. Thuis werd
vertroren met 3 - 1, de uitwedstrijd werd gerronnenmet 3 - 2. Ons eerste
damesteam kwam in de eerste ronde van het Europacup 3 toernooi uit Èegen
Pa11avo11o Nelsen uit Italië. De uiÈvedstrijd werd mer 3 - 0 ve;:loren,
thuis werden we verrast met een bijzonder spannende wedstrijd die uiteinde-
lijk met 3 - 2 werd verloren.

Pub 1ic Re lat ions Con'missie.
In 1985 kreeg de Public Relations Cormissie definitief gestalte. De com.is-
sie bestaat op dit moment uit zes leden. Met ingang van het seizoen 1985-
1986 is de uitgave van de MEPAL/OntON-expres door de Commissie in eigen
hand genomen, met 1 ' ima r e su l taat .

Ïn de sporthal zagen we het rood geverfde MEPAL/ORtOtl-standje verschijnen,
vol vuur beuand door Richard en Greetje de Kock. In de stand worden stic-
kers, vaantjes, srdeaters etc. verkocht. Ook vorden loten aan de roan (vrouw)
gebracht waarop een door de sponsor beschikbaar gest,eld canpingserviee kan
wordea ge!íonoen.
Bij de thuislredstrijden werd wederom een keurig verzorgde roini-expres
uitgegeven.

Bege 1e id iug s cor"- ie e ie .
Ook de begeleidingscommissíe zag in 1985 het licht. Hoersel in principe
onafhankelijk van de vereniging, draagt zíj toch wezeniijk bij tot het
maaÈschappelijk welzijn van de topteams.

Autonstieering.
Door de aanschaf van een personal couputer werd een st,ap in de goede
automaÈiseringsrichting gezet. Verdere voortgang op het gebied van automa-
t.isering van de contributie-inning of van de administratie was er echter
niet,.

Dankwoord.
Aan het eind van alweer een verenigingsjaar is een woord van dank op zijn
plaats aan al1en díe zich ook dit jaar weer geheel belangeloos hebben
ingezet voor de vereniging. Zorder a1 deze acÈieve rnensen zou heÈ niet
roogelijk zijn orn de vereniging draaiende te houden.
Gezocht word echter nog naar een aantal mensen die in vast bestuurs- en/of
coumissieverband hun steentje aan heE totaal wi1len meedragen.

Doetinchem, voorjaar 1986.

L.J. Smink,
secretar is .
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Bijlage 5a Staat van baten en lasten over het jaar 1985

Baten

r984 Begr. 1985 19 85

1. Contributie
2. Orion-expreB
3. Entreegelden
4. Opbrengst reclatrreborden
5. ?oernooien
6. Subsidie
7. Sponsorbijdragen
8. Keuringsgelden
9. Rente

10. Diverse opbrengBten
11. P.R.-aetiviteiten
12. Nadelig Saldo

La st en

=l=?1=:!l=!:!=? =131=133:== =!?2:2?2:!-'=

73 .238 ,7 9
2 .000 r--

16.353,--
19.330,--
5.066,95

18.426,50
48.432,--

466,--
128,4L

3.826,34

11.163,80

73 .000 r--
1 .500 r--

15 .000 ,--
16 .000 r--
3.500 r--

17 .500,--
68.000 r--

100 r--
2.000 r--

70.757 ,75
L4.7 60 ,--
t5 .67 g ,40
20.287 ,20
3.481,10

18.601,09
68.561 ,--

201 ,6 g

L3 ,259 ,7 5
106 ,50

- r--

1984 Begr. 1985 I 985

13. Trainingskosten
14. Zaalhuur
15. Bonds- en inschrijfgelden
16. Reiskosten
17. 0rion-expres
18. Materialen
19. Adro.kosÈen / portí
20. Boetes
21. Attenties
22. Toernooionkosten
23. Vergaderkosten
24. Cux susgelden
L). L'L ' t! Dt'li

26 . I,Iedstr ijdonkosten
27 , Akt iviteiten
28. Med. verzorging
29. Sponsorafdracht
30. M,anagerskosten
31 . Voorbereidingskosten
32. Sportkeuringen
33. Kampioenschap Dames I
34. Automatisering
35. Argentijnse spelers
36. Resultaat E.C. 1984
37. Resultaat E.C. 1985
38. Batig saldo

52,639 ,87
45 ,57 8 ,17
13 .973 ,--
43.378,61
I .896 ,4t
, o7q --L.J, J,

2,L29 ,84
508,50

2 ,022,55
2.515,11
1 .356 ,70

27 6 ,35
? .358,34
1 ^t: ((
/ r--: t))

967 ,45
7 ,177 ,24
4,250 ,--

786,03
2,737 ,5L

476,--
I .589,56

-l--

- l --

57.000,--
45.000,--
14 .000,--
40 .000,--

2 .000,--
4 .000 , --
2.000,--

500 , --
2.000,--
2,500,--
1 .500,--

250,--
2 .500,--
7 .C00,--
1.500,--
7 .000,--
4,250,--
I .000,--
2 .500 ,--

- l --

- l--

100,--

57 ,37 4 ,05
46.046,60
14.966,19
42.538,76
4.7 59 ,81
3.962,30
2.292,L2

390,--
2 .1 84 ,50
3.026 ,69
2.596,10

80,--
5.698,60
6.369,25
I .281,51
4.766 ,90
4.250 ,--
L .042,95
8.608,--

- l--

- l--

604,16
5.884,48

4LL,49
1 .483,65
5.077 ,36

rg7 .431 ,79 196 .600,-- 225.695,47
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2.

Bijlage 5b Toelichting op de staat van baten en lasten 1985

23.

Opbrengsten 0rion-expres .
Deze post moet worden gezien in samenhang met posÈ 17. Doordat in 1985 de
exploitatie van de Orion-expree in eigen beheer werd genomen, zijn zowel de
opbrengsten als de kosten gestegen. De netto-opbrengst van de Orion-expres
bedroeg in 1985 f. 10.000,19, terwijl dit was begroor, op een verlies van f.
500,--.

Opbrenget Reclaueborden.
Evenals bij de post 2. is hier door het bestuur en de PR-couunissie st,evig
aan de rdeg getimerd. Een meeropbrengst van f . 4.287 ,20,

Diveree opbrengsten.
In deze post is onder treer begrepen: een prijs van f. 1.000,--, gearonnen
door dames I bij een strandvolleybaltoernooi; het prijzengeld van de na-
competicie 1985 gewonnen door dames I en heren 1, totaal f. 7.000r-- en de
gift van sponsor Ubbink aan Dames 1 en Heren 1 bij heE afscheid, totaal f.
2.000,--.

Vergaderkosten.
Door heE zoeken naar een sponsor a lsmede de prob lemen bij de
teamsamenstelling was 1985 een jaar met onevenredig veel vergaderingen.

Diveree kosten.
Hierin zijn onder andere opgenonen de kosten van bloktrainingen, totaal f.
2.974 r--i kosten sponsorrapporÈ f. 400r--; verzekeringen f. 350r--; nota-
riskosten f. 270r*- en kosten van drukken van lidmaatschapskaarten, con-
sumptiebonnen etc., totaal f. 800r--.

Voorbere id ing sko st en .
Werkelijkheid f.8.608,-- tegen een begroot bedrag van f.2.500,--. Deze
overschrijding is toegestaan omdat daartegenover inkomsten stonden die niet
waren gebudgetteerd. Bedoeld worden hier de helft van heÈ prijzengeld van
de na-competitie, alsmede de gift van Ubbink.

Kosten Argentijnse spelers .
Door blessures bij de heren 1 selectie was het noodzakelijk om aanvulling
te zoeken voor het Eeam.

Resultaat Europacup I984.
Nagekomen rekeningen en declaraties die niet meer in de afrekening van de
europacup konden worden verwerkt..

Reeultaat, Europacup 1985.
De Europacup-deelname van heren t heeft per saldo niets gekost omdaÈ spon-
sor MEPAL het totale tekort subsidiEerde. De dames-Europacup (fC-g) wordt
niet gesubsidiEerd door de NSF, vandaar dat een deel van de kosÈen door de
vereniging gedragen rnoet worden.

25.

38. Batig saldo.
A1 met a1 mogen vie constateren dat, ondanks de nieÈ begrote kosten voor de
Argentijnse hulpkrachten, 1985 financieel gezien een succesvol jaar is
geÍ{eest. Dank aan a1len die hiertoe hebben bijgedragen.

4.

10.

31.

35.

36.

37.

r6



Bijlage 5c Balans per eind 1985

Act iva Passiva

Computerapparatuur
Bordensteunen
Voorraad materialen
Voorraad med .materialen
Voorraad drukwerk
Voorraad mat. 0rion-expres
Deb iteuren
Nog te verz. fakturen
Nog te ontv. intrest
Nog te ontv. subsidies
Nog te ontv. diversen
Nog te ontv. contributie
Vooruitbet. reiskosten
Vooruitbet. trainers
Vooruitbet . activiteiten
Bank
Kas
Gem.spaarbank/rabo sp.rek
Bank/Giro contributie

3.570,--
2.000,--
I .000,--
2 .000 , --

600 , --
I .500,--

34 .039 ,7 5
I .000,--

45,78
24.695 ,07
2.649 ,20
4.190r--
2.545 ,89

500,--
3 .125, l0
3 .863 ,83

48 ,30
517 ,92

7 .366,54

Vermogen
Crediteuren
N.t.bet zaalhuur
Vooruitontv. contr.
N.t.ontv. fakturen
Kruisposten

-3 ,225 r85
30.613,05
59 ,552,83

150,--
7 .667 ,35

500,--

95.257 ,3895.257 ,38
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Bijlage 5d Toelichting op de balans per eind 1985

Debiteuren.
De post debiteuren bestaat uit nog niet betaalde vorderingen voor reclame-
borden en advertenties in de ORION-expres. Dit wordt veroorzaakt doordat de
facturen voor deze posten rond 10 december I9B5 zijn verstuurd.

Nog te ontvangen eubsidies.
Deze post bestaat geheel uit nog te ontvangen Europacupsubsidies van de
Gemeente Doetin..heur, de NSF en Mepa1. De afrekeningen van de Europacup
kunnen pas in het voorjaar worden opgemaakt en verzonden, terwijl de kosten
reeds in oktober t/u december worden gemaakÈ. Dit geld moet dan worden
voorgeschoten uit de verenigingskas.

Vermogen.
Door het positieve resultaat over 1985 zien we de vermogenspositj.e van de
vereniging enígzins verbeteren tot f. 3.225185 negatief. Gestreefd rnoet
worden naar een verdergaande verbetering van de ver-r,( genspositie van de
vereniging door reservering in de komende jaren.

Credit euren.
Deze post is samengesteld uit de nog te betalen facturen van de NeVoBo
(district en nationaal), declaraties van trainers, alsmede een aantal
posten voor drukverk, reclameborden en ball-en.

Nog te betalen zaalhuur.
Alhoewel op de buitengewone ledenvergadering in augustue 1985 is besloten
tot aflossing van de zaalhuurschuld, blijkt dit niet uit de batrans.
Met de Gemeent,e Doetinchem zijn in januari 1986 de navolgende afspraken
gemaakÈ over de aflossing van de echuld:
- Gerekend vanaf 1 januari L985 zal de zaalhuurschuld (toen bedragende ruiu

f.. 58.000r--) worden afgeLost in een periode van 5 jaar. Per jaar dus een
bedrag van f. 12.000,--.

- Per 1 januari 1986 rías er over het voorafgaande jaar in rotaal bijna f.
46.000r-- betaald. DiÈ bedrag lras ongeveer gelijk aan de zaalhuur over
1985. Er vas dus nog niets afgelost.

- 0vereengekomen is dat in de loop van februari a16nog een bedrag van f.
12.000r-- aflossing over 1985 aan de gemeenEe zou worden overgeuaakt.

- Na deze aflossing bedroeg de zaalhuurschuld per 31 decernber 1985 nog
ongeveer f.47.000,--. Daar dit bedrag op 31 december nog niet aan de
geneente raras overgemaakt, blijkt dit cijfer niet uit de baLans.

- Voor heÈ jaar 1986 is de afspraak gemaakt dat elke maand een bedrag van
f. 5.167 r-- aan de gemeenÈe zal worden overgemaakt, beeÈaande uit een
bedrag van f . 1.000 r-- aflossing en f . 4.167 r-' zaalhuur over 1986'
gebaseerd op een te ver\dachten zaalhuur van f. 50.000r--.

- Tot, op dit moment is aan a1le verplichtingen, voorÈvloeiende uit deze
afspraken, voldaan. Er is dus geen redenmeer tot ongerustheid over de
zaalhuurschuld.

Nog te ontvangen fakturen.
Dit betreft declaraÈies van trainers die op balansdaturo hun declaratie nog
niet haicrerr ingediend, alsmede de factuur van de computerleverancier die
nog niet !Ía6 ontvangen.
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Bijlage 5e Staat van baten en lasten Dames 1 en Heren 1

Baten

t 984 Begr. 1985 r985

Opbrengst contributie
Entreegelden
Opbrengst reclameborden
Opbrengst toernooien
Subs idies
Sponsorbij drage
Diverse opbrengsten
llade 1ig sa ldo

Lasten

LoL .7 24 ,55 I 16 . 3 40 , -- t26 .4L5 ,60

3 .649 , --
16.353,--
II.330,--
L.494,--

lC.000,--
48.432,--
2.956 ,6r

510 , 94

3 .840 , --
15.000,--
16.000,--
2.000,--

10.000,--
68.000,--

1 .500,--

3 .648,--
L5 ,67 9 ,40
20.287 ,20

10.000,--
68.561,--

8.240 ,--

19 84 Begr. 1985 I 985

Bond s conÈ r ibut ie.
Trainingskosten
Za a thuur
Ins chr ij fge lden
Re i sko st en
Materialen
Arir,..i.,:sten / rorti
Boetes
AtEenties
To ernoo ionko s t, er,
Vergaderkosten
Diversen
Wedstr ijdonko st en
Medische verzorging
Sponsorafdracht
l"íanagerskosten
Voorber e id ing sko s t en
Kampioenschap dames I
Resultaat EC 1984
Resultaat EC I985
Kosten Argentijnse spelers
Batig saldo

627 ,--
2I.225,--
8.187,34
3.823,--

39.509,95
1 .500 ,--

709,95
10r--

67 4 ,r8
I75,--
452,23

1.445,0L
6 .845 ,55
7 ,L77 ,24
4.250 ,--

786,03
2.7 37 ,5I
1.589,56

- l --

660,--
25.000,--
10.350,--
4.900,--

40.000,--
2 .500 , --

700,--
50,--

650,--
300,--
600 , --

5 .500 , --
7.000,--
8.000,--
4.250 ,--
2 .000 , --
3.500,--

' r--

380,--

660,--
24.500,--
LL.42L ,90
4.560 ,--

3g.149,gg
1 .500 , --

7 64,04
75,--

8C3 ,7 2
150,--
865,36

4.807 ,og
5.369 ,25
4.766 ,90
4.250 ,--
L .042,--
9.608,--

-r--
4LL,4g

I .483 ,6 5
5 .884 ,48
6.34L,79

=l=2!:'=1=!-:1=2 =ll3=113:== =i33=1il:i3
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Bijlage 6 Begrotingen 1986, eerste halfjaar en seizoen
1 986/1987

Bat en

janlju1i 86 1986 / 1987

1. Contributie
2. Orion-expres
3. EnÈreegelden
4. Opbrengst reclameborden
5. Toernooien
6. Subsidie
7. Sponsorbijdragen
8. Rente
9. Diverse opbrengsÈen

10. P.R.-activiteiten

La st en

40.000,--

8 .000,--

I .750,--
9.000,--

58.333,--
75,--

I.250 ,--
250,--

70.000,--
14 .000 , --
12.500,--
20 .000,--
3.500,--

17.500,--
100.000,--

150,--
2 .500 , --

500 , --

=l1l=11!:== =?!-2:222:=:

jan/ju1i 80 1986 I t987

11. Trainingskosten
L2, Zaalhuur
I3. Bonds- err inschrijfgel-den
14. Reiskosten
15. 0rion-expres
16. Materialen
17. Adm.kosten / porti
18. Boetes
19. Attenties
20. Toernooionkosten
21. Vergaderkosten
22. Cursusgelden
23. Diversen
24. Wedstrijdonkosten
25. Akt iviteiten
26. l"Ied. verzorging
27. Sponsorafdracht
28. Managerskosten
29. Voorbereidingskosten
30. Automatisering
31. Argentijnse spelers
32 Afschrijvingen
33. Bat ig saldo

31 .900,--
28 .500 , --

500 , --
25 .000 , --
2.250 ,--
2.000,--
1.200,--

300,--
I .200 , --
I .500,--
1 .250,--

,
2.500,--
3 .500 , --

500 , --
3.000,--
4,250 ,--
I .500 ,--

t
2 .000 , --
5.000,--

250,--
558,--

60.000,--
50.000,--
14.000 ,--
42.000,--

5.000 ,--
4.000,--
4 .500 , --

5oo , --
2,200 ,--
3.000,--
2 .500 , --

254,--
3.000,--
7 .000 , --
2.000,--
6 .000,--
4,250 ,--
3 .000,--
7 .500 , --
1 .500 ,--

- l--

1 .000 , --
t7 .450 ,--

=113=113:== =313=113:==
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Bijlage 7 Structuuropzet bestuur/vereniging

Teneinde tot een betere bestuurbaarheid van de vereniging te konen en daarbij
de beetuurstaken enigzins te verlichten, heeft het bestuur besloten om enige
wíjzigingen in de organisatie aan te brengen. De nieurre opzet is in grote
lijnen reeds in de voorgaande 0rion-expres uiteengezet.

Bedoeling van het geheel is een zodanige verant\doordelijkheid te leggen bij de
diverse in de vereniging actief zijnde courissies, dat het beetuur zich bezig
kan gaan houden met het bepalen van beleidslijnen, en Bet co8rdinerende werk-
zaamheden.

0m toch een goed contact te houden met de diverse comrissies, die zorgen voor
de behartiging van de belangen van dat deel van de vereniging waarvoor zij zijn
benoemd, neemÈ een van de leden van een comurissie zitting in het bestuur.

0p deze wijze gaat het bestuur van de vereniging bestaan uit een dagelijks
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), belast met de dagelijkse
leiding van de vereniging, daarnaast een aantal bestuursleden met ralgemenel

taken (tweede secretaris, tweede penningneester, algemene zaken, sociale zaken)
en een aantal bestuursleden uet rspecifieker taken (vertegenwoordigers van de
diverse conrmissies).

Zo ontsEaat een bestuur van dertien personen, die uiteraard e1k voor een gelijk
deel zeggenschap hebben binnen het bestuur. De invulling van de diverse be-
stuurstaken is hieronder in groÈe lijnen Lreergegeven.

1 . Voorzitter.
Voorzitten van de bestuurs- en jaarvergaderingen, het geven van leiding aan
de vereniging, delegeren van taken, represenÈatie van de vereniging, woord-
voerder van de vereniging, coUrdinatie.

Secretaris.
Agenderen van vergaderingen, oproepen ter vergadering, verwerking inkonende
en uitgaande post, bijhouden/c.ontrole actielijst.

Penningmees È er .

Voeren van de boekhouding, maken van begrotingen, budgetbewaking, periodiek
rapporÈeren t.a.v. de financiEle stand van zaken.

Tweede secreÈaris.

t.

3.

4.

5.

Notuleren van vergaderingen, vervanging

Tweede penningrneester .
Houden van de kleine kas, toezicht
vervanging van de eerste penningmeester.

van de eerste secretaris.

op de kassa bij de wedstrijden,

6 . Algenene zaken.
Rooster verde ling zaalaccoDodat ies/trainingsrooster en controle hierop.
Toezicht op en coUrdinaÈie van het, wedstrijdsecretariaat en de scheidsrech-
tersco8rdinator.

21



7. Sociale zaken.
Een functionaris die zich zal moeten richten op de intermenselijke contac-
ten binnen de vereniging. Een wijs rpsycholoogr.

8. Lid namens de co"rmissie top.
Verantwoordelijk voor de contacten tussen de comurissie top en het bestuur.

9. Lid nauens de damesLijn.
Verantwoordelijk voor de contacten tussen de dameslijn-courmissie en het
beslr,ur. Met de da:..e elijn wordt be'.jc.,eld de teams van Dames 2 tot aan de
j eugd .

10. Lid namens de herenlijn.
Verantwoordelijk voor de contacten tussen
bestuur. Met de herentijn wordt bedoeld de
jeugd.

11. Lid namens de jeugdcommissie.
Verantwoordelijk voor de contacten tussen de

12. Lid namens de recreantenconrmissie.
Verantwoordelijk voor de contacten tussen
bestuur.

de herenlijn-comissie en het
teams van Heren 2 tot aan de

jeugdcomrissie en het bestuur.

de recreantenconrmissie en het

13. Lid namens de P.R.-comissie.
Verantwoordelijk voor de contacten tussea de PR-comissie en het bestuur.

Bij het ter perse gaan van dit nu'r'.er wae helaas uog niet voor eLke bestuurs-
post een kandidaat gevonden. Toch hebben we goede hoop op het vinden van
voldoende bestuurders orn a1le plaatsen te bezetten. Ook hebben rre nog enkele
vacatures in sommige comissies. Bij deze nogmaals een oproep aan die leden die
zich geroepen voelen om binnen het bestuur of een comissie een plaats te gaan
vervullen. Het zov leuk zijn aLs we bijvoorbeeld eens enkele dames in ons
midden konden begroeten. Tot op dit rnoment bestaan bestuur en comissies vrij-
we1 geheel uit mannen.
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