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VAN DE REDACTIE
Het eerste nummer van de 36e jaargang van ons clubblad ligt voor u.
Hopelijk is iedereen gezond terug van vakantie en vol goede moed aan
het nieuwe seizoen begonnen.
Meer en meer wordt de website van onze vereniging, en ook die van de
KNVB, een centrale bron van informatie over actuele zaken. Dat is op
zich een goede ontwikkeling, gemak dient de mens. Maar een gevaar is
dat het clubblad hierdoor wat in de vergeethoek komt, we kunnen
immers niet actueel zijn en de tijden dat we het voor elkaar kregen elke
twee weken een uitgave te maken en rond te brengen, ligt ver achter
ons.
De uitdaging is om juist wat meer achtergronden te geven over onze
club en alles wat daar omheen gebeurt. Onze voorzitter en oudvoorzitter nemen hierin een goede rol op zich en ik ben ze daarvoor
zeer dankbaar, maar het staat iedereen vrij een bijdrage te leveren.
Sterker nog, het wordt zeer gewaardeerd.
Ik wens iedereen sportief, succesvol en vooral gezond seizoen 20102011 toe, en veel genoegen met deze eerste editie.
Wim van Bruxvoort

CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)
Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:
SENIOREN
JUNIOREN
PUPILLEN
NIET-SPELENDE LEDEN
bijdrage tenueverzorging senioren
bijdrage tenue jeugd

€
€
€
€
€
€

14,50
10,00
7,50
4,00
4,50
1,50

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor
1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Voor mijn gevoel is het seizoen 2009/2010 nog maar net afgelopen. De
zogenaamde zomerstop gaat voor een bestuur echter maar nauwelijks
op. Allerhande zaken zoals onderhoud, elftalindelingen etc. moeten
juist in deze tijd worden geregeld. Trainingen en voorbereiding selectie
beginnen alweer in augustus. Bezetting/opening kantine moet worden
geïmproviseerd. Bestuursleden (en zeker hun partners) willen natuurlijk
ook wel eens op vakantie en even geen Redichem zaken aan hun
hoofd. Dat lukt echter maar mondjesmaat.
Half oktober de jaarlijkse ledenvergadering, die dus ook nu al moet
worden voorbereid qua cijfers en voorstellen. Een voetbalvereniging –
ook een bescheiden vereniging als Redichem - is eigenlijk een continu
bedrijf, dat vergeten een hoop mensen wel eens.
De rustigste tijd is eigenlijk de herfst tot aan de feestdagen. Dan lopen
de meeste zaken vanzelf. Gewoon lekker voetballen of trainen en
wedstrijden bekijken is dan het credo.
Let wel, ik klaag niet, maar ik denk dat velen niet beseffen wat er bij het
draaiende houden van een vereniging komt kijken.
Wij zijn tenslotte allemaal vrijwilligers, die het naast hun betaalde baan,
als hobby (roeping?) erbij doen. Mooi is het daarom, dat er op 28
augustus eindelijk weer eens een Zwoegersavond werd georganiseerd
voor al die vrijwilligers. Bij de jeugdafdeling is dat in de loop van de jaren
altijd wel ingevuld met een bowling-avond of iets dergelijks. Bij de
senioren is dat de laatste jaren in de vergetelheid geraakt.
De waardering is er echter niet minder om; immers geen vrijwilligers
geen vereniging!
Vrijwilligers hebben we ook dringend nodig bij het jeugdbestuur. Door
allerlei redenen zijn er mensen gestopt en bestaat het jeugdbestuur nog
maar uit drie personen. Omdat juist onze jeugdtak een sterke groei
doormaakt, ontstaan daar zo langzamerhand problemen, die niet meer
beheersbaar zijn.

Ik doe dan ook een dringende oproep aan ouders om te kijken of zij wat
tijd kunnen vrijmaken om bijvoorbeeld secretaris, voorzitter, wedstrijdsecretaris of penningmeester willen worden.
Ook leiders en trainers zijn er nooit genoeg. Rijden op zaterdag naar
uitwedstrijden is nog zo’n voorbeeld. We moeten het samen doen. Er
komt anders veel te veel op het bordje van een te beperkt aantal
mensen, waardoor die op hun beurt volledig afbranden na een aantal
jaren.
Ik sluit af met iedereen een plezierig en goed seizoen toe te wensen en
moet nu als een haas naar ons clubhuis, omdat daar door het noodweer
vanmiddag, weer lekkage is ontstaan. Zomerstop? Nee dus.
Jan Stoel

TWINTIGSTE PUPILLENWEEKEND GROOT SUCCES
De twintigste keer; dan ga je altijd terugkijken naar de voorgaande
weekenden. En wat dan opvalt is dat er eigenlijk weinig verschil is te
ontdekken. Weer een uitstekende begeleidingsgroep met een goede
onderlinge sfeer. Weer spelers die genieten van het programma en
thuiskomen en vertellen dat ze het heel leuk hebben gevonden.
Het is net als bijvoorbeeld de 9e en de 14e keer. Hoewel; we hebben nu
de beschikking over een hele mooie accommodatie, we hadden dit jaar
een record aantal deelnemers, we hadden heel mooi weer, we hadden
weer de doelman van het 1e elftal, die op bezoek kwam. Dit keer niet
het vertrouwde gezicht van Hans van Beek, maar zijn opvolger Jasper
Tijssen.
We hadden weer Appie, die er samen met Monique voor zorgde dat er
op tijd eten en drinken klaar stond. En met name dat laatste was heel
belangrijk dit jaar.
Er was nog meer: een uitgebreid programma. Terwijl op vrijdagavond de
D-pupillen onderling aan het voetballen waren, speelden de E- en Fpupillen in het bos Levend Stratego. Het ging af en toe niet helemaal
volgens de regels, maar iedereen had er veel plezier in.
Later op de avond was het bijna gelukt om wat meer vrije slaapplaatsen
te krijgen. Voor de D-pupillen werd namelijk een dropping gehouden. Er

stond ze een barre tocht door de bossen te wachten. Wilde dieren,
struikrovers en nog veel meer gevaren konden ze tegenkomen.
Eén groep kon het goede pad niet vinden en moest de noodenveloppe
gebruiken. Heel even hebben we er aan gedacht ze maar in het bos
achter te laten. Maar ja…er waren ook twee leiders bij.
Op zaterdagmorgen stonden de meesten alweer vroeg te trappelen om
naar buiten te gaan. Het wilde maar geen 8:00 uur worden! Toen het
eenmaal zo laat was stormde iedereen naar buiten en was er meteen
weer…….. voetbal
Na het ontbijt volgde één van de vaste onderdelen en dat is RedichemMini Superstar. Op allerlei onderdelen wordt er om deze titel gestreden.
Hieronder de uitslag:
F-pupillen
1.Nik Ledder
2.Sven Veenendaal
3.Koen van Zwam.
E-pupillen:
1.Tristan Slotboom
2.Niels van Almenkerk
3.Hugo Jansen
D-pupillen:
1.Bram van der Plas
2.Marc van Miert
3.Tim van den Berg

De zaterdagmiddag stond weer helemaal in het teken van voetbal. Nu
waren er teams gevormd die in verschillende voetbalvormen de strijd
met elkaar aangingen.
Ook vast onderdeel op ons kamp is de Bonte Avond. Daar gebeurt
zoveel, dit is niet zo goed in een clubblad te beschrijven. Dat moet je
meemaken. Verschillende teams kwamen met spectaculaire optredens.
Niet alleen teams; zelfs K3 was vanuit België naar Lierop gekomen.
Op zondagmorgen merk je dat een weekend wel vermoeiend is. Om
8:00 staan er niet meer zoveel voor de deur te wachten tot ze naar
buiten mogen.

Maar toch zie je daar tijdens het Mini-WK niets meer van terug. Ook dan
wil Nederland niet van Duitsland verliezen. En wil Argentinië winnen van
Brazilië.
Jasper Tijssen – keeper 1e elftal – was inmiddels gearriveerd, maar
voordat hij zijn kwaliteiten kon tonen moest eerst het doel “in elkaar
worden geschroefd” Een klein minpuntje van onze accommodatie is
namelijk dat er geen officieel voetbaldoel aanwezig is. Toen er
uiteindelijk met veel mankracht en allerlei gereedschappen en
hulpmiddelen een bouwsel was geconstrueerd dat op een doel leek,
konden de spelers allemaal hun strafschop nemen.
Na de lunch volgde er nog een verrassing. Want natuurlijk is het wel
bijzonder dat Redichem al twintig jaar succesvol “op kamp” gaat. Om die
reden werd aan alle deelnemers een T-shirt als extra herinnering aan
het Pupillenweekend van 2010 uitgereikt. Dit was mogelijk dankzij de
sponsoring van

Traditioneel werd het programma afgesloten met het touwtrekken.
Ondanks de vermoeidheid wordt er dan weer fanatiek gestreden om de
medailles. Ook moest er toen nog een Pupil van het Weekend worden
benoemd. Deze wordt gekozen door de leiders en dat werd Brenda
Willemsen.

We kwamen tijd tekort, want de ouders voor de terugreis waren al lang
aanwezig. Voordat we het wisten zaten we op weg terug in de auto.
Voor de meesten duurde deze rit heel kort, de oogjes vielen vrij snel
dicht. Misschien wel dromend van het volgende weekend. Want dit staat
al weer vast. In het 3e weekend van juni 2011 gaan we weer naar
Brabantbos in Lierop. Zet maar vast in je agenda!
Foto’s van het afgelopen weekend zijn te vinden op www.redichem.nl.
En, oh ja, toen het zondagmiddag in Brabantbos weer rustig was
geworden, vonden wij nog;





Een donkerblauwe handdoek met opdruk “de Gelaarsde Kat”.
1 paar Redichem voetbalkousen
Lichtgroen hoeslaken
1 paar schoenen HotItem maat 32






Korte broek, donkergrijs maat 122
Rood T-shirt met opdruk “14”.
Blauwe onderbroek
1 zwarte kous

Af te halen bij Ton van de Bovenkamp

F1 HAALT EERSTE PUNTEN OP NIEUWE GRASMAT
Zaterdag 28 augustus 10:00 uur: zonder burgemeester en zonder
andere hoogwaardigheidsbekleders, is het een speler van Ostrabeke
F1, die de allereerste aftrap op het vernieuwde hoofdveld verricht.
Dat aftrappen mocht Ostrabeke daarna nog acht maal doen, want hun
tegenstander was Redichem F1 en die spelers hadden perfect in de
gaten dat de nieuwe grasmat uitnodigt tot combinatiespel.
En dat deden ze heel goed. De bal ging soepel van de ene speler naar
de ander, terwijl bij Ostrabeke het gevaar van één speler moest komen.
Maar met goed verdedigen van Alexander en Bauke en knappe
reddingen van Luuk, wist Redichem F1 dit gevaar redelijk te bedwingen.
Op het middenveld en aanval waren het Luuk, Lars, Robin en de
gastspelers Justin en Maarten, die lieten zien hoe voetbal moet worden
gespeeld. Het werd uiteindelijk een dik verdiende 8 – 3 overwinning voor
Redichem F1. De nieuwe grasmat is in ieder geval heel goed ingewijd.

LANGS DE VELDEN
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en voor veel supporters zijn
de verwachtingen hoog gespannen. Ook ik kan mij slecht onttrekken
aan de hoop op een kampioenschap, het wordt er echt weer eens tijd
voor.
Toch even terug komen op de apotheose van het vorige seizoen, de
twee wedstrijden tegen Brakkestein. Zo goed als Redichem speelde in
de eerste wedstrijd, zo slecht kwamen we in de tweede wedstrijd. Nu
was het arbitrale trio niet een van de beste (maar ja wat wil je in de
vierde klasse ) en dan blijkt dat we niet goed weten om te gaan met een
tegenstander die ons even hard aanpakt.
Wat mij verbaasd is dat in zo’n laatste kwartier er geen spelers bij
Redichem opstaan die de mouwen opstropen, de stalen neuzen

poetsen onder het motto “dat zal ons niet gebeuren” en er even met
geweld in gaan, Brakkestein deed dat wel en we kennen het resultaat. Ik
heb er net als u slecht van geslapen. Misschien toch een goede les voor
het nieuwe seizoen.
Mijn vrouw wilde dit jaar graag naar Zweden, en daar haar wil wet is
hebben we daar een rondreis gemaakt van zes weken. Wanneer je van
bomen en water houdt is het een mooi land, maar er is dan ook niets
anders. Vooral wanneer je iets noordelijker gaat waan je je in een
onbewoond gebied. Er zijn daar meer meren dan inwoners, wel lekker
rustig. Ik had twaalf boeken meegenomen en deze in vier weken
uitgelezen. Daar aan merk je dat er niet veel te beleven viel. We zijn ook
nog in Stockholm geweest, dat is nu echt een leuke stad. Helemaal
ingericht voor fietsers en heel gedisciplineerd in het verkeer. Heel
anders dan Amsterdam waar men de knopen uit je gulp rijdt. En dan ook
nog een hele mooie oude binnenstad waar je voor je plezier
rondsnuffelt.
Ik ben een vogelliefhebber en dacht daar in Zweden wel iets moois te
zien. Mooi van niet, praktisch geen vogeltje gezien, afgezien van een
rode wouw en een paar puttermannen. Wat dat betreft een beetje leeg
land. Misschien waren ze nog op trek.
Tijdens zo’n rondreis wordt je geconfronteerd met het gemak van de
euro. Ik ging door Denemarken, Noorwegen en Zweden en dan heb je
drie soorten kronen nodig, je blijft omwisselen!
Wat voor mij wel leuk is, ik ben een waterbouwer, zijn de grote
verbindingsbruggen in Scandinavië. De tol bedraagt honderd euro
enkel, maar het is een hele snelle verbinding en een mooie ervaring met
mooi uitzicht.
Oh ja, In Kopenhagen kwam ik toevallig terecht in het wijkje Cristiana,
een soort vrijstaat met hippie cultuur, waar men open op straat alle
soorten drugs te koop aanbiedt, Amsterdam is er niets bij. Ach, al met al
toch wel het nodige meegemaakt, maar volgend jaar toch maar liever
naar het zuiden, dat is toch gezelliger.
Terug thuis bleek de tuin ons over het hoofd gegroeid dus kon ik direct
aan de bak met kettingzaag en snoeischaar. Een week en twaalf

aanhangers richting Veentjesbrug verder is de zaak weer enigszins
onder controle en heb ik weer tijd voor andere dingen.
En dan het nieuwe seizoen. Het eerste wat ik zag was de bekerwedstrijd
tegen SVHA. Nu is dat team niet veel, maar Redichem combineerde er
mooi omheen en maakte ook een aantal doelpunten uit goed
gecombineerde aanvallen. Er stond een leuk samenwerkend team. Op
de trainingen deed Ton een aantal leuke aanvallende oefeningen met
de mannen, dat moet er in de wedstrijden dan ook uitkomen. Dan de
wedstrijd tegen RVW. Een half uur ging het goed zonder te scoren,
maar dan komen de individuele fouten en is de hele samenhang weg.
Geen combinaties meer, niets uit de trainingen zie je terug en weinig wil
om te winnen. RVW ging er wel voor. Op deze manier is de derde
klasse ver weg. Na afloop zag ik vader Valkhof; de rook kwam uit zijn
oren en dan weet je genoeg!
Toch heb ik er wel vertrouwen in dat Ton de zaak op orde krijgt er is nog
voldoende tijd voor.
De gemeente heeft ons hoofdveld keurig opgeknapt, dus daar zal het
niet aan liggen. Nu nog een tribune, want het weer wordt steeds
extremer en ik steeds ouder. Vader Bosveld wilde ook wel een stoeltje
kopen (in de rust tegen RVW), maar bij 0-4 zag hij ook dat niet meer
zitten. Ach lach er maar eens om, laten we het gezellig houden langs de
lijn en er gezamenlijk een mooi seizoen van maken.
Chris van Heijst

NIEUW: SCHIKKINGSVOORSTEL
Onderstaande bericht ontving de vereniging van de KNVB. Laten we
hopen dat we er zeer weinig mee te maken krijgen.
Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB heeft, na een succesvolle
pilot in het voorjaar van 2010, besloten om met ingang van het seizoen
2010/’11 het werken met een schikkingsvoorstel in het gehele
amateurvoetbal in te voeren. Het gaat hierbij zowel om de
competitiewedstrijden als om beker- en nacompetitiewedstrijden.
Werken met het schikkingsvoorstel kent praktische voordelen: het aantal
administratieve handelingen neemt af en beslissingen worden sneller
doorgevoerd.

Een schikkingsvoorstel is een voorstel tot het maken van een afspraak
met de ontvanger van een directe rode kaart over de hoogte van de
straf die hij ten gevolge van een overtreding behoort te krijgen.
De tuchtcommissie biedt een lagere straf aan dan de straf die daar
volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich
neer bij de straf die wordt voorgesteld. Op het moment dat de
“overeenkomst” is gesloten kan hier niets meer aan worden veranderd.
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een directe rode
kaart in aanmerking voor een schikkingsvoorstel.

SPONSOREN REDICHEM: BEDANKT!
Het is inmiddels al weer een tijdje geleden, maar ik krijg nog steeds een
ongelooflijk goed gevoel als ik terug denk aan Alpe d’HuZes 2010! Wat
een geweldige ervaring, aangemoedigd door mijn ouders, Marieke en
haar moeder en duizenden Nederlandse supporters heb ik het geflikt,
zes keer de Alpe d’Huez in één dag.
Woensdag 2 juni vertoonden we al wat zenuwtrekjes. Nog even de fiets
oppoetsen, ketting voor de laatste keer invetten en de banden en
lichtjes controleren. Donderdag 3 juni ging om 3:30 de wekker voor een
overheerlijk pannenkoekontbijt van Joop Cobussen. We wensen elkaar
succes en op naar de start, om 5.10 klinkt het startschot, we zijn er klaar
voor.
Een ongelooflijke lange sliert met ruim 2700 fietsers. Stuk voor stuk
mensen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker, zeer
indrukwekkend. De eerste beklimming ging goed, maar het was ijskoud
met de afdeling. Met de vierde beklimming kwamen de bananen en
muslirepen me uit de oren, maar toch stond ik daar om 19:00 voor
zesde keer boven aan die berg. Een ongelooflijk gaaf gevoel. De
energie was op, het lampje ging uit, de benen niet meer vooruit, maar
toch was dat moment zo genieten!
Ik heb mijn doelen bereikt, zes keer de Alpe d’Huez beklommen en op
dit moment al € 6.068,- opgehaald voor het KWF. De organisatie
maakte in de Alpe d’HuZes-week bekend dat we met ons allen al ruim
tien miljoen euro bij elkaar hebben gefietst. Wat wil je nog meer? Dit
bedrag loopt nog steeds op, in oktober wordt de eindstand bekend
gemaakt.

Via deze weg wil ik alle Redichemmers hartstikke bedanken voor zijn of
haar steun. Top!
Foto’s op mijn site:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/slise1986/team/fotoalbum.aspx
Met sportieve groet,
Simon Lise

ZWOEGERSAVOND
Op zaterdagavond 28 augustus sprak voorzitter Jan Stoel de volgende
woorden tot de aanwezige zwoegers.Voor de zwoegende medeleden
die helaas afwezig waren herhalen we die woorden hieronder.
Beste Zwoegers,
Het is mij een groot genoegen om jullie welkom te heten op deze
zwoegersavond. De laatste dateert misschien wel van tien jaar terug.
Betekent dat dan dat we jullie niet waarderen of dat ik mezelf niet
waardeer? Nee, geenszins, maar niemand dacht er simpelweg over na.
Je kunt het ook opvatten als verkeerde zuinigheid van het bestuur.
In de Dikke Van Dale staat zwoegen als volgt omschreven: “Ploeteren,
zwaar en moeilijk werk verrichten”. Tja als je de kantine schoonmaakt of
zoals eergisteren de ondergelopen kelder of keuken moet
schoonmaken, gaat dat natuurlijk wel op.
Maar als je secretaris of bijvoorbeeld voorzitter bent, hoe zit dat dan? In
het puzzelwoordenboek op Wikepedia, staan afgeleide betekenissen.
Eén daarvan is “tobben” en ook “zuchten”. Dat wordt dan meteen een
stuk herkenbaarder, nietwaar?
Het gezeur over sleutels die weer weg zijn, daar ga je van zuchten.
Immers iemand heeft ze weer niet teruggehangen op de daarvoor
bestemde plek, maar een zomer lang in z’n sporttas zitten.
Een tobbende wedstrijdsecretaris of coördinator bij de jeugd, die voor
ieder elftal, weer trainers en leiders moet regelen voor het nieuwe
seizoen. Hoe krijg ik auto’s en ouders voor uitwedstrijden?
“Sjouwen” en “hijgen”. Lijkt me duidelijk te horen bij scheidsrechters die
op de zaterdag vrijwillig een partij voetbal fluiten en daarbij ook nog
eens van iedereen commentaar moeten aanhoren. Want mondig zijn die
kleine en grote mannetjes, en zeker die aanmoedigende fijne ouders.
Dat laatste heet stoken en geldt als alternatief voor zwoegen volgens

het puzzelwoordenboek. Dus ook ouders zwoegen door te stoken,
volgens die logica….
“Pezen” en “beulen”. Maak maar eens zes kleedkamers of een complete
kantine schoon. Iedere keer weer die vastgeplakte bierdoppen en plastic
koffielepeltjes van de vloer afrapen, zeg maar bikken…Voor de
zoveelste keer modder tegen de gips plafonds en urine naast i.p.v. in de
daarvoor bestemde plasbakken. Dat wordt zelfs “sloven” en daar ga je
opnieuw van “zuchten”.
“Blokken”. Dat doet de officiële kantine-functionaris, meestal een
bestuurslid, om zo toch maar die felbegeerde horecavergunning te
bemachtigen. Wat er tegenwoordig al niet vereist wordt uit oogpunt van
wet en regelgeving , maar ook vanuit de KNVB.
Nergens is het zo schoon als in onze keuken. Keer je bord om op de
keuken of barvloer en je kunt zo aan de maaltijd beginnen. Een frietje
dient op sterrennivo te worden gebakken, anders sluit men de tent.
“Afbeulen”. Ja, dat is exclusief voorbehouden aan onze trainers. Deze
zwoeger lijkt er genoegen in te scheppen om bijvoorbeeld onze jonge
spelertjes op Olympisch Niveau te krijgen met als eindresultaat een
longinhoud van een volwassene.
Ook het woord “sjouwen” wordt als een synoniem gezien van zwoegen.
Tijdens onze verbouwing van zes jaar terug was daar een duidelijke
harde kern van veelal, wat oudere, taaie heren waar te nemen. Ondanks
dat menig huwelijk onder grote druk kwam te staan, bleef men sjouwen
en moest men later natuurlijk ook weer diep zuchten.
Er wordt ook nog iets geschreven van “kathalzen” en “puggen”, maar
dat moet iemand mij maar uitleggen…. En ja tenslotte ook nog
“afjakkeren”. Dat fenomeen ziet men vaak op vergaderingen, om zo toch
nog maar enigszins op tijd bij de bar te kunnen arriveren.
Jullie zien, zwoegen bestaat er in diverse hoedanigheden en dekt toch
wel heel aardig de lading waar het bij een vereniging als Redichem om
draait. Omdat al dat zwoegen om niet, ook nog vaak wordt bekritiseerd
door ervaringsdeskundigen die vaak juist helemaal niets doen en alleen
als consument te boek staan, trekken wij vanavond een lange neus en
gaan voor een goed glas en een voedzame hap.
Het is jullie allemaal gegund en ga nog tien jaar door zou ik zeggen..
Zonder vrijwilligers is een zuivere amateurvereniging als Redichem

zeker kansloos om voort te bestaan. Mensen, bedankt en een plezierige
avond gewenst!

LEDENVERGADERING 19 OKTOBER
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op DINSDAG 19 oktober
2010 in de kantine van ons clubhuis. Aanvang: 20.00 uur.
Het conceptverslag van de vorige ALV zal –samen met de definitieve
agenda- begin oktober in het clubhuis ter inzage liggen. Voorts zal de
definitieve agenda vanaf dat moment ook via de website worden
bekendgemaakt.
De voorlopige agenda is als volgt samengesteld:
1. Opening.
2. Notulen algemene ledenvergadering 20 oktober 2009
a) Mededelingen n.a.v. de notulen.
b) Vaststellen van de notulen.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag jeugdsecretaris.
5. Financiën
a) Financieel jaarverslag seizoen 2009-2010.
b) Presentatie en vaststellen begroting seizoen 2010-2011.
c) Verslag van de kascommissie.
d) Verkiezing van de nieuwe kascommissie.
PAUZE
6. Bestuursmededelingen.
7. Samenstelling bestuur.
8. Vaststellen contributie.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

OP VOORRAAD, DREIGEND SCHOENENTEKORT
De volgende artikelen zijn tegen lage bedragen te koop, het geld gaat
naar de vereniging en als u nog spullen over hebt lever ze dan in bij
Peter Schouten of bij het barpersoneel.

Bel voor de laatste stand van zaken, er kunnen al spullen aangeleverd
of verkocht zijn. Heeft u belangstelling neem dan contact op met: Peter
Schouten, Swaenepol 20 Renkum, 0317-316367

