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JAARVERSLAG SECRETARIS 2002

De samenstelling van het bestuur was het afgelopen jaar,
als volgt:

Gerard Sleijpen voorzitter
Dave de Putter secretaris
Frank van der Meij penningmeester
Leon Magis lid
Ronald Stronks lid

De samenstelling van het kader was:
Leraren
Frank van der Meij
Gerard Sleijpen
Jan Willem Linschoten
Leon Magis
Ronald Stronks

Frank werd geassisteerd door: Hester Reijngoud

Na de Algemene Leden Vergadering 2002, is het bestuur
6x bij elkaar geweest. Bij 3 daarvan was ook het kader
aanwezig.

Bij alle vergaderingen werden uiteraard de lopende zaken
doorgenomen. In het bijzonder werd besproken:
Op 19-4-2002 onze voorkeur voor het huren van zaal-
ruimte bij de gemeente, de afhandeling van de jaarreke-
ning 2001, de invulling van de Taekyondag en bijdragen
voor de Taekrant.
Op 28-6-2002 onze bijdrage aan de activiteitenmarkt van
de gemeente, de inhoud van ons infoboekje, het starten
van een beginnersgroep in september en hoe bekendheid
daaraan te geven.
Op 1-10-2002 het verloop van de Taekyondag, de toestan-
den bij ITF, NTA en TI, het houden van aparte kadertrai-
ningen op zondagmorgen en aanschaf van nieuw materi-
aal.
Op 13-12-2002 het starten met een beginnersgroep in Ja-
nuari 2003, het beginnen met een speciale cursus voor
ouderen overdag i.s.m. de st. Welzijn Ouderen Houten en
de samenstelling van de (kub)examencommissie.
Op 10-1-2003 onze actuele financiële situatie en voorbe-
reidingen voor de ALV.
Op 21-2-2003 de voorlopige financiële jaarrekening van
2002.

Hieronder een selectie uit de conclusies in bestuursverga-
deringen:
- De Taekyondag blijven organiseren bij Harry van Zijl,

in het 3e of 4e weekend van het nieuwe seizoen.
- Nieuwe inschrijvingen gaan naar de secretaris (die zorgt
dat de andere bestuursleden en de kaderleden de gegevens
krijgen. Inschrijving gingen voorheen naar de penning-
meester.)
- Bij het opnieuw opstellen tijdens de les, zal geen reke-
ning meer worden gehouden met laatkomers o.i.d., maar
in een nieuwe opstelling volgens band en leeftijd.
- Als nij iemand een zwak punt in de techniek gesigna-
leerd wordt dan zal haar of hem aangeraden worden om
daar op de dinsdag, onder extra begeleiding, aan te wer-
ken.
- Als informatie gevraagd wordt over onze vereniging, zal
altijd een informatiepakket gestuurd worden.
- Er wordt niet apart een zaaltje gehuurd voor kadertrai-
ningen, zolang onze financiële toestand niet beter is.
- Bij onze examens bestaat de examencommissie bij voor-
keur uit de leraren. De administratie hiervoor, wordt ook
door hen gedaan.

Dave de Putter
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