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SOFTBAL 

Roland van Ipenburg, 

• 2871 JT Schoonhoven. 
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EEN BALLETJE 



Fa. D. van de Haar & Zn. 
Handel in HOUT, nieuw en gebruikt. 

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a 3411 AM Lopik Telefoon 03485-1249 

swatct1::= 
SWATCH. HET TE GEKKE ZWITSERSE HORLOGE. 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race-, sport en tourfietsen: 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE - BATAVUS - PEUGEOT 

KEES MAAS 

KEES MAAS 
Koestraat 95 
2871 DP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823-2967 
werkplaats 2425 



JAARVERGADERING s.H.s.v. "METS~ 19aa. 

I! 
.... lil 

HIERBIJ NODIGEN WIJ ALLE LEDEN, DONATEURS, SPONSORS EN 
ADVERTEERDERS VAN METS UIT VOOR DE AFSLUITENDE VERGADERÏNG 
VAN 1988. DEZE ZAL GEHOUDEN WORDEN IN DE KANTINE VAN ATLETI~K 
VERENIGING "AVANTRI" AAN DE NIEUWE SINGEL TE SCHOONHOVEN, OP 
VRIJDAG 27 JANUARI 1989. DE VERGADERING BEGINT OM 20.00 UUR 
EN DUURT TOT 21.30 UUR. DAARNA IS HET OE BEDOELING DAT WE DE 
AVOND IN EEN GEZELLIGE SFEER MET ELKAAR AFSLUITEN. 
HIER VOLGT DE AGENOA1 

BETREFT1 JAARVERGADERING METS 1988. 
DATUM I VRIJDAG 27 JANUARI. 
TIJD 1 20.00 UUR - 21,30 UUR. 
PLAATS I KANTINE ATLETIEK VERENIGING AVANTRI. 

AGENDA, 

1, OPENING. 
2. BEHANDELING NOTUI.EN. VORIGE JAARVERGADERING. (19~7> 
3, BESTUURSMEDEDELINGEN, 
4. BEHANDELING VEk$LAGEN1 - SECRETARIS, 

- WED~TR!JOSECR~TARIS, 
- PENNINGMEEST~R. 

BEGROTING 1989, 
5. VERSLAG KAS-KONTROLE COMMISSIE. 

KORTE PAUZE. 
6. VERKIEZING NIEUW BESTUUR. 

- AFTREDEND EN NIET HERl<IESE<AAR 2.lJNt 

GERARO LUTTERMAN, (voorzitter> 
ROB VOORSLUIJS, l r edstriJd•ecret~ri•> 

- AFTREDEND EN ~EL ~ERKIESBAAR ZIJN1 

HETTV KAASSCHIETER, lsecratari•> 
HANS MAERTEN, (vice-voorzitter) 
ROB VERMEULEN, <penningmeester> 
RONALD NEVEN, (lid) 

GEZIEN HET AFTREDEN VAN GERARD LUTTERHAN EN ROB VOORSLUIJS 
ZIJN ER TWEE VACATURES ONTSTAAN IN )HET BESTUUR, T.A.V. DE 
UITEINDELIJKE INVULLING VAN DEZE V~CATUREB ZAL HET BESTUUR 
ZICH NA BENOEMING OVER BERADEN EN TOT EEN TAAKVERDELING 
KOMEN. KANDIDATEN KUNNEN ZICH TOT EEN HALF UUR VOOR 
AANVANG VAN DE VERGADERING HELDEN BIJ EEN VAN DE BESTUURS 
LEDEN 

7. VERKIEZING KAS-KONTROLE COMMISSIE, 
8, COMMISSIES. 
9. RONDVRAAG. 
10.SLUITING. 

ElNOEi 21,30 UUR, 

FEESTAVOND, 21,30-01.00 UUR. 



Van de voorzitter, 

Graag wil ik in deze speciale uitgave i.v.m. onze 
jaarvergadering Uw aandacht vragen voor het volgende. 

Ondergetekende en onze wedstrijdsecretaris st9ppen 
met hun aktiviteiten in het bestuur. 

Dit betekent dat er met spoed aanvulling nodig is 
in het bestuur. 

Zou elk lid boven de 18 jaar serieus willen bekijken, 
of dit voor hem of haar is weggelegd en zo ja, zich 
beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie, 

Daarnaast wil ik een extra beroep doen op de ouders 
van onze jeugdleden. 
Ook U bent van harte welkom in het bestuur. 

Het niet beoefenen van de honk- of softbalsport 
behoeft geen belemmering te zijn, 
Ook ik en onze vice voorzitter weten weinig van dat 
spelletje, maar ondersteuning in het bestuur is juist 
voor de vereniging erg belangrijk. 

Tot slot hoon ik U dan allen te ontmoeten op de 
jaarvergadering van 27 januari. 



**JAARVERSLAG OVER HET JAAR 1988 VAN DE 

5ELRETRR/5 
Het bestuur is in de periode tussen de vo

rige en de huidge jaarvergadering negen 

maal bijeen geweest. Gesproken is onder 

andere over de volgende onderwerpen; 

LUSTRUM 

Met een ruim bezette lustrum-kommissie kwa 
men regelmatig bijelkaar om de festivitei
ten te plannen en voor te bereiden. Helaas 
stond op 2 en 3 april het veld blank en 
konden alleen de eenden wat met ons veld. 
De receptie en de feestavond konden geluk
kig wel doorgaan en dit werd een zêêr ge
slaagde avond.De geplande toernooien wer
den verzet naar 24 en 25 april.Ook toen · 
moest het zonodig regenen, maar ondanks da 
werd er enthousiast gespeeld. En wat is er 
leuker dan barbequën mnder een luifel ter
wijl het regen????? 

TRAININGEN 

Een vast terugkerend punt van elke vergade 
ring behandelt de traininen. Ook dit jaar 
was er elke keer wel iets over te bespre
ken.Er zijn schommelingen en vakatures te 
melden geweest. Gelukkig is elk team toch 
steeds ~ vergezeld gegaan van een trainer en 
een coach,al dan niet met meer dan é~n per 
soon. Het blijft een punt van zorg, maar 
we troosten ons met de gedachte, dat elke 
vereniging met dit probleem te kampen heef 



GROTE CLUB-AKTIE 

Vorig jaar heeft METS weer met deze aktie 
meegedaan. Om de kas een strop te besparen 
hebben we besloten om niet téveel loten in 
te kopen, hetgeen resulteerde in een snell 
verkoop. Voor de kas betekent dit een leuk 
zakcentje. Wellicht zijn het de eertse ste 
nen van een nieuwe kantine. 

BESTUURSMUTATIES 

Gerard Lutterman en Rob Voorsluys hebben 
het bestuur tijdig op de hoogte gesteld va 
hun voornemen om de bestuursfunktie neer 
te leggen. Helaas heeft het bestuur tot op 
heden geen vervangers kunnen vinden. 
Ik denk, dat velen terugdeinzen voor een 
plaats in het bestuur vanwege de gedachte 
dat men er ávonden per week aan "kwijt" 
is. Dat is dus niet zo, Informeer er maar 
eens naar bij één van de bestuursleden. 
Bovendien is het nog altijd zo dat met hoe 
meer mensen je bent, hoe lichter de lasten 
worden voor elk. 

Wat betreft de jaarvergadering: zie er nie 
tegen op om te komen, maar stel het jezelf 
verplicht. Het is belangrijk dat het bestu r 
en de leden elkaar eens kunnen horen. 
Het gaat iedereen wat aan! Tot ziens! 

Hetty Kaasschieter, secretaris. 



JAARVERSLAG WEDSTRIJD SECRETARIAAT METS 1988. 

1988, ons 6e bestaans jaar zal voor mij te boek gaan als onze 
slechtste Jaar tot nu toe. Een somber begin, dat besef ik ook 
maar ontdanks enkele mooi momenten was het een moeliJk Jaar 
voor Mets. 
Moelijk omdat de vereniging niet dynamisch is. We Zijn er met 
z'n allen er een beetje bij ingedut. Het nieuwe is er 
inmiddels af, op propaganda gebied is er het laatste Jaar 
nagenoeg niets gebe4rd, de leden aanwas liet te wensen over, 
we zijn veel productieve leden kwijtgeraakt, de inzet van 
veel leden liet te wensen over en we kregen te horen dat onze 
nieuwe veld nog wel enkele jaren op zich zou laten wachten; 
allemaal redenen waardoor Mets zich in 1988 slecht 
geprofileerd heeft. 
Daarnaast hadden we ook veel pech in 1988. Ons Lustrum ging 
i.v.m. de hoge Lek stand niet door en ons tournooi aan het 
einde van het seizoen viel ook gedeeltelijk in het water, 
maar dankzij de inzet van enkele leden en bestuursleden, en 
de voorzienigheid van Ton van Arkel en Erik Lugten konden wij 
er toch noq een qezelliq weekend van maken. 
Voorstellen t.o.v. het verbeteren van onze situatie zal 1k 
aan het einde van m1 jn jaarverslaq qeven~ nLt eerst het 
technische gedeelte ervan: 

Het oefenorooramma: Helaas~ helaas~ de heltt v.d. wedst~1 Jden 
g1ng niet door 1.v.rn. de slechte weersomstand1oheden. id1~ zet 
je wel aan het deni,en t.a.v. de indeling ·1an het se1z~en 
aangezien e~ na de zomerstop niet meer zoveel te doen 1s.) 

De comcetitie: I•, zal de teams stuk voor stuk even de revue 
laten passeren: 

Heren 1: Opzich toch nog een leuk seizoen waarin we veel 
geleerd hebben van onze tegenstanders en van Peter, maar toch 
een seizoen waarin we de punten hebben laten liggen door onze 
eigen onervarenheid en door een gebrek aan inzet van enkele 
teamleden. We zullen er volgend seizoen hard aan moeten 
trekken om weer te promoveren. 

Heren 2: Een beter seizoen dan '87 maar blijkbaar niet lang 
genoeg om een hecht team te smeden. Het talent is echter wel 
degelijk aanwezig en zal hopelijk in 1989 tot uiting k omen. 
Tevens complimenten aan Marco den Boer voor zijn inzet en 
voor de vooruitgang die hij samen met het team heeft weten te 
bereiken. Erik v.d. Haar neemt de trainingen over wiJ 
wensen hem veel succes toe. 

Jonaens Adsoiranten: Dit k a n een heel leuk team worden. 
Dennis en Trevor hebben de jongens heel veel bijgebracht op 
honkbal gebied, de vooruitqanq was met de wee~ ~ te zien. 
Echter t.a.v. teanigeest en samenspel moeten de jongens van 
het adspiranten team het een en ander leren. Volqena seizoen 
zal dit team waarschi j nlijk zeer hoge oaen gaan gooien. Dit 
team ie sa,nen met de meisjes adspiranten team de toe~ \ omst van 
Mets. Voorlooig neemt Erik-Jan Zorqdraqer oe tra1n1ngen voor 
zijn re~:ening maar het is m.1. 
voor dat het seizoen begint er 

van zeer qroot belanq dat, 
een er- v aren persoon blj komt 



om de jongens te helpen begelieden. 

Dames 1: Het kampioenschap lag voor het oprapen. Maar de 
dames verkozen liever de rust en het gemak van de 2e klasse 
boven de druk en de verplichtingen van de le klasse waar ze 
eigenlijk wel thuishoren. Dit jaar zullen de dames 
waarschijnlijk weer goed voor de dag komen, met de basis van 
vorig seizoen aangevuld met enkele nieuwe ervaren leden zal 
het ze~er lukken. Hin blijft in ieder geval dames 1 trainen. 

Dames 2: Als nieuwe team hebben de dames zich wel deqeliJk 
goed geweerd, maar konden ze het helaas niet redden 1n de 
res. 2e klasse. Het team was te onervaren om het niveau aan 
te kunnen. Geen nood echter, ze zullen dit seizoen wel kunnen 
genieten van enkele/vele overwinningen en in staat zi Jn om 
een rol van betekenis te spelen in de res. 3e klasse. Dank 
aan Hin en Marjolein voor hun inzet voor het 2e team 

MeisieS Adspiranten: Dit team mag een voorbeeld Zijn voor 
Mets als vereniging. De meisjes steken met kop en schouders 
boven de rest uit als het gaat om enthousiasme, inzet en 
opkomst. IDit geldt ook voor de zaaltrainingen ') Niet alleen 
als team hebben de meisjes samen met Michael een goed seizoen 
gehad, maar ook in ande~ aspecten van het verenigingsleven 
Zijn Zij een voorbeeld geweest voor de overige leden van 
Mets. Als er iets te doen was op ons veldje dan waren de 
meeste meisjes wel present. om te helpen met veld
werkzaamheden , om te helpen bij tournooien of om aan te 
moedigen bij wedstrijden van andere teams. (leuk hé 315 er- i--Jat 
publiel · is !) 

Dames 3: Dames 3 was maar een zeer kort leven beschoren. 
Tijdens de winter trainingen waren er voldoende dames om 3 
teams te formeren. Na diverse gesprekken met de dames 
besloten wiJ om dames 3 als team ook in te schrijven in de 
competitie. Dit heeft nogal wat consequenties gehad voor de 
overige teams van Mets; die moesten op andere avonden qaan 
trainen. op andere avonden hun competitie wedstrijden qaan 
spelen en dankz1 j de afzeqqino van 4 meis1es van de vakschool 
nog voor het begin van de competitie moest dames 3 ook steeds 
aangevuld worden met speelsters uit over1qe teams. Dat dit 
uiteindelijk niet vol te houden bleek moge duidelijk zi ;n, 
dus na ongeveer 6 wedstrijden werd dames 3 uit de competitie 
gehaald. <Kosten 1 keer niet opkomen en terugtrekken team= 
175 gulgen boete.> 

Zo dat waren de teams, geen al te rooskleurig plaatje. Daar 
komt nog bij dat 1988 wat de boetes betreft schrikbarend was. 
Door foutief en slordig invullen van wedstrijd formulieren en 
het niet opkomen van enkele teams bij wedstrijden hebben wij 
in 1988 teveel boetes gehad. (Zie Jaarverslag penningmeester) 

Zo ben ik inmiddels aangeland bij het einde van mijn 
voorlopig laatste Jaarverslag. Ik zou nog een aantal 
suggesties doen t.a.v. het verbeteren van de sfeer bij Mets, 
ik kan echter met een sugestie volstaan: Vergroot en toon je 
betrokkenheid bij de vereniging, en verwacht niet alleen maar 
dat anderen het werk doen. dan zal de sfeer enorm verbeteren. 
Ik wens het bestuu~ veel sterkte en de leden veel suc=es en 

plezier- bi J Mets. Met vriendelijke groet~ hor.tby"s 

7 



Gelukkig is ook dit jaar zonder al te grote financiele problemen 
verlopen.Uiteraard druk de post materialen (lees zoek geraakte 
ballen) weer flink op de begroting, en dit ondanks de door de 
gemeente geplaatste backstop. 
Het was spijtig dat het weekend van het lustrum toernooi is ver
regend, dit scheelde flink in de kantineomzet. 
Wel schrikbarend zijn de boetes die we dit jaar van de bond kregen, 
ruim fl.350,00.Dit werd mede veroorzaakt door het terugtrekken van 
dames 3, uit de kompetitie, maar ook door allerlei kleine foutjes 
bij het invullen van de wedstrijdformulieren. Gelukkig heeft iedereen 
altijd goede voornemens voor het nieuwe jaar ! ! ! ! ! 

kas 
giro 
bankspaarrek. 
bank 

nog te ontv. : 
contributie 
reklamebord 
sub. lustrum 

660,61 
10,66 

1.299,56 
~.!.~H.1.§~ 
6.385,46 

2.000,00 
150,00 

--~QQ.!.QQ 
8.735,46 

BALANS_1988 

reserve per 1/1/88 
nog te betalen: 
bondscontributie 
voordelig saldo "88 

6.765,14 

542,54 
1.!..'.!n.,_Z§ 

reserve per 31/12/88 8.735,46 

De post nog te ontvangen contributie heeft bijna allen betrekking 
op de laatste periode. 
Het bestuur stelt de vergadering om het saldo van 1988 aan de reserve 
toe te voegen. 



RESUTATENREKENING 

begroting 
contributies 
donaties 

10.995,00 
195,00 

11.150,00 (11.700,00) 
clubblad 
opbrengst advert. 
af:drukkosten 

2.650,00 
873,49 

reklameborden 
giften+ subsidies 
kantine 
verkopen 
af:inkopen 

GROTE clubaktie 
rente 

LASTEN 

3.415,75 
2.373,91 

aanschaf materiaal en onderhoud 
veld en kantine 
trainer 
bondskostPn 
contributie 
af:bijdrage leden 

huur veld en zaal 
reiskosten 
lustrum 
uitgaven 
inkomsten 

vergaderingen 
administratiekosten 
attenties 
Kamer van Koophandel 
giften 
resultaat 1988 

BEGROTING 1989 
baten 
contributies 
donaties 
clubblad 
sub.+giften 
reklameborden 
kantine 

11.000 
200 

1.000 
500 

1.200 
1.000 

14 . 900 

3.742,54 
1.850,00 

2.141,35 
1.636,25 

met vriendelijke groeten, 
Rob Vermeulen. 

1.776,51 
1.oso,00 

573,87 

1.041,84 
4.00,00 

75,05 
16.067,27 

5.589,47 
3.000,00 

1.892,54 
1.304,30 
1.637,00 

SOS, 10 
303,28 
222,55 

65,25 
60,00 
60,00 

1.427,78 
16.067,27 

lasten 
bondskosten 
trainer 
huur veld+zaal 

1.000,00) 
900,00) 
500,00) 

( 1.200,00) 

4.800,00) 
3.000,00) 

1.500,00) 
1.250,00) 
3.500,00) 

1.000,00) 
250,00) 

500,00) 

1.250 
3.000 
1.500 

reiskosten 3 ~000 
aanschaf materiaal en 
onderhoud veld en kant.4 !900 
vergaderingen / 2so 
diversen 1500 
onvoorzien ---2QQ. 

14.900 



8Pl!CIAUTEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

CATSBURG-OPEL 
Bergambachterstraat S - 2871 JB Schoonhown 

Elke dag open tot 22.00 uur . 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

~II_..__O_P_E_L_-0_, 
DE OPEL·DEALER ZEKERHEID VOOR ALLES. 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
opticien optomet rist 
contact lens-spec ialist 
o .v. A .N .V.C. 

O.C.C . (oogmeet en con tactlens-cent rum) - Tel. 01823-2412-4945 

~rant. vanWliet 
voo r al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


