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Aan de l-eden van de vol-l-eybalvereniging MEPAL/0RI0N.

Hierbij nodigen \^,ij u ult tot het bijwonen van de NAJAARSVERGADERING
op vrijdag 14 november 1986.
Plaats : Kantine Sporthal Rozengaarde.
Aanvang van de vergadering : 20.00 uur.

Agenda 14 novernber 1986
1. 0pening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken.

4. Verslag ledenvergaderÍng 22 mei 1986

5. Jaarverslag 1 januari 1986 LoL en met 31 juli 1986. (wordt mon-
de ling voorge 1e zen )

6. Verslag van de Kascommissie.

7. Financieel verslag 1 januari 1986 tot en met 31 juli 1986.

B. Statutenwijziging (bijlage 1 )

9. Bestuursverkiezing (bijlaee 2).

1 0. Voorstel tob herstrukturering van de vereniging.

1 1 . Rondvraag

1 2 . Sluiting

Doetinchem, oktober I 986 "

Ilí. Zoutman, sekretaris.



Notulen van 22 mei 1986
Notulen van de AI5emene Ledenvergadering dnd. ?2 mei
in ZaLencentrum WilCenbeest te Doetinchem.

1986, gehouden

Aanwezig: -Het voItallÍg bestuur,
van Haarlem, T. Notten,

1eden.
-Afwezlg met bericht: de
Klaaskate en C.HuIs, de
!,1 . Besemer.

t . w. de heren R . Booy, J . B1oem, H.
Th . Vriezen, 4. Bakke- - B . Hofland ,

en L. Smink.

dames J.te Paske, A.HofIand,E.
heren G. Penning, G. Thijssen en

1 . 0pening.
De vaorzitter heet alle aanvíezigen hartelijk welkom, in het bU-
zonder de kandidaat-bestuursleden.

Mededelingen.
Op de stukken van deze vergadering dienen een aantal
Le worden aangebr"acht ; op blz ,4 bij punt 17 : toevoegen
daal besiuurslid: de heren J.BIoem en J.Melieste, de
Hu1s, E.Kfaaskate en I.Hebing.
0p blz.19: Managerskosten 1985 moet ztjn Í1 .042,95.
Op blz.20: Toevoegen als punt 33: Bloktrainingen 1986 /

Toevoegen af s punL 34: Batig sal-do 1986/

wijz igingen
a1s kandi-

dames C.

1gB7 f6000, -
1g87f 11450,-

Ingekomen stukken:
-Verklaringen van bereidheid om een bestuursfunctie te aanvaar-
den van de heren Fr. Jaspers , W .Zoutman, J. Bloem, M. Beijer , J.
MelÍeste en L.Smink

-Een brief van de toernooicommi.ssie welke wordt voorgelezen door
de secretaris.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maarL 1985.
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de
heer H. Penterman ( ex-secrelaris ) .

Notulen Buit,engewone Ledenvergadering d. d. 29 augustus I 995Hedactioneel: 0p bl-z, l 0 toevoegen na: . . . begroting sluit op
f206500,-:'rrn de loop van het jaar zal- een actie worden onderno-
men om het Lekort van Í10.000,- op te heffen.
Naar aanleiding van: J.Grlffioen merkt op dat hÍj geen afschriftvan de statuten en huishoudelijk reglement heeft ontvangen. Secre-tarls zegt toe dat dit alsnog gebeuren zal-.

Hierna worden de notulen mef, dank aan de secretaris vastgesteld.
Jaarverslag 1 985.
Het jaarverslag wordL zond,er opmerkingen vastgesteld met dank aan
de secretari-s.

7. Verslag kascontrol-ecommissie.
De commissie doet bij monde van cie heer J.Grif f ioen verslag van haaronderzoek. Z\ heeft geen olregelmatigheden kunnen vaststellen en
slelt rroor de penningmeesler décharge te verlenen voor het door hemgevoerde beleid, welk voorstel door de vergadering met algemene
stemmen r^rordt aangenomen.
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B. Financieel- verslag 1985
De penningmeester geeft een korte toerichting op de stukken.

De heer Breuker vraagt of het Lolaie bedrag aan sponsorbijdrage
ten gunste komt van de top? De penningmeester antwoord dat dit
niet hel geval is en verwijsl naar hei bat.ig sal-do op de staaL
van baLen en Iasten van de top, hetwel.k ten goede komt, aan de
vereniging.

De heer Breuker merkl op dat er een irat.ig saldo i s van Í5.077 ,36.
Er is op de zaal-huurschuld niel afgeicst, zodaL het werkelijk re-
sultaat f10.000,-- lager Iigt, zijnde een tekort- van f4,922,64,
De penningmeester legl uit dat afl-csslng op bestaande schulden
niet len l-aste komt van het resultaaf, maar slechts een verschui-
ving is lussen de bal-ansposten schuld zaalhuur eIl bank. De

f10.000,- afllossing die op 22 augustus 1985 op de begroting ztjn
opgenomen zijn dan ook f out, 1ei weergegel.ren. Het, resullaal is juist
gepresenteerd.

De heer Hordijk merkt op dat op een vorige vergadering is besloten
om de trainingskosten le verrninder'en, de vengoedingen ztjn ver-
1aagd. Toch is er nu een hoger bedrag aan kosten te zien,
De voorz:-LLer antwoordt dat dit het gevolg is van een verschui-
ving van goedkopere t-rainers naar duurdere irainers, alsmede van
het f eit dat het aantal- Lrainlngsuren belangrijk is toegenomen.
De heer Hordijk spreekt ztjn zorg uit over de steeds hoger Í^/ordende
post trainingskosten bij de hogere teams.

De heer Griffloen merkt op dal er verschuivingen hebben plaatsge-
vonden lussen de posten van de verenigingsbegroting en de begro-
ting van de Top. Hij is verder al-ieen tevreden meL het batig saldo.
De secretaris antwoord dat er bij de Top de verkeerde begroting
1s afgedrukt. Hier is de JaarbegroLing voor de gemeente weergege-
ven. 0p deze begroti-ng is later bijgesteld.

Overigens wordt de staat van baten en l-asten over 1985 goedge-
keurd met dank aan de pen:lingmeesLer.

De heer Breuker vraagt hoe het negatief vermogen wordt weggewerkt.
De penningmeester antwoordt dat het batig sal-do van 1986/1987
wordt aangewend om de vermogenspositi-e te verbeteren.

Hierna wordt ook de balans per ultimo 1985 goedgekeurd.

9. Benoeming Kascontrolecommissie.
De heer F.Kamperman is aftredend en wordt door de voorzi-*uLer be-
dankt voor ztjn werkzaamheden. In zijn plaals wordt de heer P. Schoon
benoemd.

l0.Wijziging statuten.
Het voorstel van h't bestuur om arL,il<el- B als volgt aan te passen:rrHet verenigingsjaar loopt van 1 augustus +,,c:f- en met 3'1 juli c1,,/er
het jaar daaropvolgend'r, wordt mel algemene stemmen aangenomen.
Het huishoudelijk reglemenL zal- overeenkomstig worden aangepast.

Besloten wordl verder om steeds in het najaar een ledenvergaCe-
rlng te houden waarin het jaarverslag eLc" wordt gepresenteerd en
in het voorjaar een begrotingsvergadering.



1 l . Begroting januar t t /m juti 1986.
De penningmeester geeft een korte i,oelichting. 0p een vraag van
de heer Breuker wordt geanlwoord dat de begroling van de Top een
onderdeel is van de lotale verenigingsbegroting. Volgend jaar
zal een aparle begroting worden Sepresenteerd.

Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

12.BegroL1ng seizoen' 986/ 1987 .

De pennlngmeesLer geeft een korte toelichting. De heer Griffioen
heeft een aantal- opmerkingen: i.Kan het safdo van de 0rion-expres
gesaldeerd worden weergegeven? 2.Enlree moet naar f1 5000, -.
3.Hoe is de vercieling van het sponsorbedrag? 4.Er moet 10000,-
aflossing huurschuld worden opgenomen. 5.Het bedrag van te ont-
vangen rente moet f200'- worden.
Hierop antwoordl de penningmeester: l.Kosten en opbrengsten apart
geeft een beter beeld. 2.De bate was in 1985 door de na-competi-
tie veel-hoger dan in 1986 verwacht mag worden.3. B0% Top en 20%
rest van de vereniging. 4. Aflossingen van schuld zrin geen kos-
ten. 5. Bedrag moeL f150,-- blijven.

Hierna wordt de begroling goedgekeurd.

1 3 . Vaststelling contribut,ie .

Op voorstel van het besluur wordt de contributie voor 1986/ 1987
ongewijzigd vaslgesle ld .

'l4.Aulomatlserlng.
De secretaris geeft een overz:-chL van de automati-seringskosLen.
De heer Marttin merkt op dal de kosten hoog zijn. De heer Griffioen
vraagt het bestuur om adminrsLratiekosten te berekenen bij de ac-
ceptgirokaarten. Het bestuur zegL toe om hier in de najaarsverga-
dering op Lerug te komen.

1 6. Strucluur van de vereniging.
De secretaris geeft een toelichting bij het voorstel op blz 21/22.
De heer Boot vindL het voorstel helder en duidelijk. Hij vraagt
hoe de bevoegdheden tussen het bestuur en de commissies zijn ge,
regeld. De voorzíLLer antwoordt dat beleidszaken in en door het
besluur worden vastgestel-d. De commiss j-es geven hier advi ezen
Het bestuut" neemt beslissingen en blijf t verantwoordelijk. Dit ligt
statutair vast.

De heer Hordijk vraagl wie de tralners moet zoeken. Dit moet pri-
mair door de commissies gebeuren. Via het bestuur vindt overleg
en coörciinaLie plaats. Het, bestuur beslist over de hoogte van de
vergoedingen.

Hierna wordl de nieuwe slrucluur goedgekeurd.

1 5. Benoeming Ere-1eden van verdienste.
De voorziLLer wijst op de statutaire verplichting dat een beslis-
sing hieromtrent met een gekwalificeerde meerderheid van twee /der-de deel van de stemmen moet worden genomen.

0p voorstel van het bestuur worden de volgende l-eden bij aclamatie
lot 1id van verdienste benoemd: mevr. R.Penterman, de heren B.Wen-
tink en R.Hofl-and. Verder wordt tot ere-1id benoemd de heer J.Bloem
en tol erevoorzitt.er de heer R.Booy.



De voorztLLer merkt op dat er van diverse l-eden afscheid is geno-
men aan het eind van dit seizoen. Hij reikt bloemen uit en bedankt
de leden: M.Duurkens, A.Hofland, D.Arentsen, T.1,íenlink, B.Wentink,
B.Duurkens, C.Linze:. en A.Bakker.

'17 . Verkiezing bestuur .

De vergadering gaat accoord met hel voorsLel om het bestuur uit
te breiden tot 13 personen.

AfscheÍd wordt genomen van de heren R.Hofland, A.Bakker en R.Booy.
De heer Bloem Iegt zijn functie al-s penningmeesf,er neer en de heer
Smink zLjn functie al-s secreLaris.

Met algemene stemmen worden de volgende leden tot bestuurslld be-
noemd: Fr. Jaspers,voo?zttteri W.Zoutman,secret,aris; L.Smlnk,per-
ningmeesterl M.Beyer,soc. zaken; J.B1oem, 2e penningmeester; C.
HuIs, dameslijn; E. Kl-aaskat e ,2e secretaresse I J.Melieste , recreanLen I
I. Hebing, jeugdlijn.

1 B. Rondvraag.
Th.Vriezen:De commissie Top zoekt een koslhuis voor een speler

van herenl.

H.Beumer:Gaat er iemand van het bestuur naar Amerika? Denk aan een
visum voor 3 maanden, ook voor Pool_se speelster,

Fr. Jaspers:Dankt de vergadering voor het vertrouwen in de nieuwe-
1 ingen .

1 9 . SIuiting.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorz:-LLer de verga-
dering om 23.30 uur.



Bi.jlage 1 bij agendapunt B l-edenvergadering 14-11- I B6 .

Statutenwijziging

In de l-aatsle l-edenvergadering besproken, stelt het bestuur voor
de wijzigingen in de slatuten t,e voltrekken, betrekking hebbende
op de wijzlging van hel verenigings jaar: van kalender jaan te wij-
zigen i-n de periode van 1 augustus tot en met 3'1 juli van hel eerst-
volgende jaar" Hlertoe dienen in de staLulen van de vereniging de
artikelen B en 1 C Le worden gewijzigd.

Wiiz iEinEsvoors te 1 Len :

Oud:

Art. B. Heb verenigingsjaar
loopt van é'en januari
tot en met één-en-
dertig december daar-
opvolgend.

Art.10.lid 1.

Nieuw:

Het vereni-gings jaar (tevens f i-
nancieel- boekjaar) toopt van
6én augustus tot, en met óén-
en-dertig juli van hel daarop-
volgend jaar.

Art. '10.lid. 1 .

onveranderd

De nummering van de leden 2 t /m
5 van artikel 'l O worden veran_derd in 1id 3 tot, en met 1id 6en blijven verder onveranderd.
Een qier,:w lid 2 wordt tussenge-
voegd, 1uÍdend:

Binnen zes maanden na
afloop van elk boek-
jaar wordt, een Alge-
mene Vergadering
( Jaarvergadering ) ge-
houden. Het Bestuur
brengt in deze Verga-
dering zijn Jaarver-
slag uit en doet r oÍl-
der overlegging van
de nodige bescheiden,
rekenÍng en verant-
woording van zijn af-
gelopen boekjaar ge-
voerde bestuur.
Het BesLuur 1s ver-
plicht een boekhouding
te voeren en jaarlijks
binnen zes maanden na
afloop van het boek-
jaar een bal_ans en een
staat van baten en 1as-
ten van de \rereniging
op Le maken.

Art. 10.1id.2,1id3,1id4 en 1id5



TenrL ins te bwee maa.ncien v66r aan-
vang van elk verenigingsjaar te-
vens boekjaar word+" een Aigemene
Vergadering ( Begrotingsvergade-
ring ) gehouden . He t bes tuur
brengt in deze vergadering de
Begroting voor het volgend ver-
enigingsjaar uit, en vraagt goed-
keuring hiervan door de Algemene
Vergadering.

Voorstel tot beslult:

Het Bestuur vraagt de vergaderÍng te besl-uiten tot:
'l . goedkeuring en vastslelling van de statulaire wijzigingsvoorstef -

len;
2. het machtigen van het Bestuur tot nor;arië1e afhandeling van de

vastgestel-de wijzigingsvoorstellen, en
3. het verzoek aan het bestuur de beslaande stat-ut.en op relevantie

en consistentie te screenen c.q. te laten screenen, en indien
mogeli.jk de eerstvolgende ledenvergadering wijzigingsvoorstellen
voor zover relevant c.q. geheel gewijzigde slaluLen ber besluit-
vorming voor te leggen. Indien hierloe wordt besloten zal het,
bestuur ler vervulling van deze Laak een ad hoc commissie in-
s te 1l-en .

Bijlage 2. Verkiezing besluur.

De heer L.Smink, heefl te kennen gegeven ztjn funciie van
penningmeester neer te leggen.
Gezocht wordt naar een kandidaat voor de ontstane vacalu-
re. Voorts zi.jn er nog twee vakalures in de bestuurssamen-
stel1ing. Hiervoor worden kandidaat gesteld, de heren
F. van Sante en G. DinkIa.

Over de benoeming van bestuurder zegL artrkel 6r 1id 7 van de Sta-
1.rr1.an .

Elk stemgerechtigd 1id van de vereniging heefr het recht kandidaten
te stel-1en voor het, besLuur. De naam van de kandidaat moet ulterlijk
vijf dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de se-
kretaris zUn ingediend, ondertekend door minimaaL zes reden.
Tevens dient gelijk-tijdig een schriflelijke bereidverkl-aring van de
belrokken kandidaal te worden overlegd. Kandj-daten dienen zeLf op de
vergadering aanwezig le ztjn,



Staat van Baten en Lasten
EERSTE HALFJAAR 1986

Baten
Contributie
0r i on-ex pre s
Entreegelden
0pbrengs t-Rec lame borden
Toernooi-en
Subsidie
Sponsorbijdragen
Rente
Diversen
PR-activiteiten

Lasten
Trainingskosten
Z aa]- huu r
Bonds- en i-nschrijfgelden
Reiskoslen
Orion-expres
Materi-al-en
Administratiekosten
Boetes
Attenties
Toernooionkosten
Vergaderkosten
Kosten PR-aktiviteiten
Divensen
Wedstrijdonkosten
Aktiviteiten
Medische Verzorging
Sponsorafdracht
Managerskosten
Voorbereidingskosten
Automatisering
BuitenLandse soel-ers
Afschrijvingen
B I ok t raini nge n
Batig Saldo

Begroting

40.000, --
8.000 , --
r.iso,--
9 .000 , --

58.333 , --
75 r--

1 .250 , --
250 r--

ll3=!33:==

31.900,--
28.500, --

5oo, --
25.000 , --
2.250 , --
2.000, --
1.200,--

300, --
1 .200, --
1 .500, --
1 .250 , --
2.500,--
3.500,--

5oo, --
3.000, --
4 .250 , --
1 .500, --
2.000, --
5. ooo, --

250 , -_

558, --

118.658,--

Ide rke Iijk

3T .750,67
Z?5 t--

8.277 ,--
3 . 93 2,52
B .7 t+5 ,28

58.333 ,33
1 19 ,81

6 .739 ,39
2,938,66

28 ,275 ,40
25,871 ,51

771,60
25.963,09
2.993, 18

1 .725,71
131 ,25

2 .463 ,86
2,250 ,20
1 ,465 ,90
2.389 ,67
5.271,64
3.2A5,75

3 .225 ,02
4 .250, --
1 . 103 ,25

91'--
1 .964 ,33
7 .232,87

2,905 ,75
3 .510,78

127.061,66

127.A6i,56
::=:=:====



Balans PER

Aktiva
ffiere aktiva
Voorraden
Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
Li-quide middelen

PassivaTffin
Crediteuren
Nog te betalen zaalhuur
Vooruit ontvangen contributie
Nog te ontvangen fakturen
Kruisposten

31-12-1985

5.570,--
5. 100, --

66.619 , B0
6.17 o, gg

11.796,59

95.257 ,38

3,225 ,85
30.613,05
59.552,83

150,--
7 .667 ,35

5oo,--

31-7 - 1986

7.143,50
8.021 ,06

38.5 61 ,21
5.350 ,56
9.074,28

68.150,6',I

2ÀL o?Év t , ) r

)n o?? )tr.Év. )Jr rcJ
r+o. l4a r4>

627 ,45
206,25

47,72

68. 150,61oq )tr,'t ?qJ J ' 
1J I 

' 
JV

l0


