
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

Roland van Ipenburg, 
Lorentzhof 32, 
2871 JT Schoonhoven. 

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 

AUTOBEDRIJF 
SCHAKEL~ - · ~ 

de/Jè25fe 
occa2Stoff2S. .. 

off . Ford-dealer C.G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven , 01823-2866* 

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 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

VERJAARDAG ? dan 'n 

LORUS, 
't horloge r,;::::::,r"'"ii,,, 

datje 
veel 

bespaart. 
. ~ 

LORUS 
OUARTZ 

Van f 25,- tot f169,-

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36. Schoonhoven 

Telefoon 01823- 5365 

0 0 m S administraties 

J. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
telefoon 01823-5324 
k.v.k. gouda 26573 

administraties, belastingen, loonadministraties 



Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

Ciao - Matinique - Love - Diesel -
Edwin - Bogie - Peter van Holland -
Fruit of the Loom 

IJsselstein, Kerkstraat 10, Tel. 03408-82597 
Schoonhoven, Lopikerstr. 47, Tel. 01823- 5337 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2893 



_s_H'Iv)8TS 
SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHO'<'EN 
REK NA 43.26 1 2 696 

Oprichtingsdatum : 15 april 1983 . 

BESTUUR: 

voorzitter Hans Maerten 
Voltastraat 22 
te 1. 01823-4875 

secreta ris Hetty Kaas schieter 
Albert Beylinggracht 22 
tel. 01823-6008 

penningmeester Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel. 01823-5639 

wedstrijdsecretaris Ronald Neven 
Jan van Bloisstraat 35 
tel. 01823-5767 

~ 

leden Erik Jan Zorgdrager 
Benedenberg 108, Bergambacht 
tel. 01825-1795 

ERELID: 

EINDREDAKTIE 

Erik L ugten 
Leeghwaterstraat 100 
tel. 01823-5559 

Winston Salomon 

Rob Voorsluis 
Asserlaan 90 
tel. 01823-5801 



"Doe Het Zelf Centrum" 

Lopikersingel 11 b - in de Melkfabriek 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 3282 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

"f'i.',·\ 
~~=J-~ 

~i • ~l~~-~VI~ ~EE 

1 '(j 71 
RIFLE - DOBBER 

[} • LEUKE VRIJETIJDSKLEDING 

Lopikstraat 13 - Schoonhoven 

\ \"i. )). ·.'~·.· .. "·JJ<: 
< 

De Zentrasport-specialist 
•····.· .. ·,(,~\~;1~ 

.1 " -.P 
heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, \ c¼ ,:;, 

gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar 's kijken. ··~ 



VAN DE VOORZITTER. 

Op 9 februari houden wij onze gebruikelijke 
jaarvergadering, deze zal gehouden worden in 
het clubhuis van AVANTRI. 

Buiten het verplichte gedeelte van deze ver
gadering, zoals het financiele aspect en de 
diverse jaarverslagen staan er ook punten op 
de agenda waarbij wij U allen in de gelegenheid 
om hierover van gedachte n te wisselen. ~st ellen 

Na het officiele gedeelte is er na de vergader
ing nog gelegenheid om onder het genot van een 
drankje wat na te praten. 

Wij rekenen op Uw komst. 

Hans Maerten. 

NIET VERGETEN-NIET VERGETEN-NIET VERGETEN-

JAARVERGADERING 1989, S.H.S.V. METS 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1990 

OM 20.00 UUR 

AVANTRI KANTINE A/D NIEUWE SINGEL. 

NIET VERGETEN-NIET VERGETEN-NIETVERGETEN-

Sluitingsdatum copy 1 MAART 1990. 



UITNODIGING 

vqor de Algemene Ledenvergadering 

op 9 februari a.s. om 20.00 uur 

i~ ~de Avantri kantine. 

AGENDA 

1. Opening. 

2. · Notulen vorige vergadering. 

3; Mededelingen bestuur. 

4 ~,: Behandeling jaarverslagen. 

S; ~ Verslag kaskontrolekommissie. 

PAUZE 

6~ ~ Verkiezing/benoeming bestuur. 
;-::J, 

Hans Maerten, voorzitter. 

10 Rob Vermeulen, penningmeester. 

Hetty Kaasschieter, sekretaris. 

Ronald Neven, wedstrijdsecr. 

Erik-Jan Zorgdrager, wedstrijdsecr. 

Erik Lugten, lid. 

Allen aftredend en herkiesbaar. 

r, Benoeming kaskontrolekommissie. 

&. Kommissies ( Oost, Evenementen). 

9 .. Rond vraag. 

10. Sluiting. 

Op deze avond kun je met al je vragen 

komen. Voor ieder lid is het dus van be

}ang. We hopen op een goede opkomst! 



Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 

1989 was een jaar met veel pluspunten. 50 % van de 

teams is kampioen geworden, en zeg nou zelf welke 

·vereniging doet ons dat na?! 

e 
Gezien de tegenstanders, welke samen met het 1 honkbal-

team in de 2e klasse van het rayon waren ingedeeld, 

werd er aan het begin van de kompetitie eigenlijk al 

verwacht dat dit team fluitend het kampioenschap zou 

binnenhalen. De enige tegenstand die verwacht kon 

worden was van" Blue Stars" uit Numansdorp. Die 

tegenstand werd ook daadwerkelijk geboden, tot 2 maal 

toe moest Mets tegen dit team het onderspit delven. 

Er was een beslissingswedstrijd nodig om alsnog het 

kampioenschap binnen te halen en terug te keren in de 

le klasse. 

Het 2e honkbalteam werd welliswaar geen kampioen, maar 

mag op 1989 terugkijken als een geslaagd seizoen. 

Enkele malen werd een overwinning behaald en de stijgende 

lijn in het spelniveau was duidelijker als ooit te voren. 

Het 2e team eindigde uiteindelijk op een 4e plaats. 

Het Adspiranten honkbalteam was het gehele seizoen 

kandidaat voor het kampioenschap. Lange tijd werd de 

eerste plaats bezet door onze" honkbaltoekomst" 

Pas aan het einde van de kompetitie kwam er een kink in 

de kabel. Er werd verloren van naaste concurent "Hawks" 

uit dordrecht ( de latere kampioen) en door een mis-



verstand omtrent een aanvangstijd moesten er 2 punten 

als straf worden ingeleverd. De jongens eindigden 

tenslotte op een uitstekende 3e plaats. 

Misschien wel het mooiste kampioenschap werd behaald 

door ons le softbalteam. In een kornpetitie met veel 

sterke tegenstanders en erg veel wedstrijden viel pas 

in de allerlaatste wedstrijd de beslissing. Naaste 

concurent "D.Z.B. "uit Rotterdam werd terugverwezen naar 

de 2e plaats met een overdonderende overwinning door 

Mets. Hierdoor komt dit team volgend jaar uit in de 

le klasse. 

e 
Het 2 softbalteam had wat problemen met de opkomst van 

speelsters vaak moest de hulp worden ingeroepen van het 

Adspirantenteam. Desondanks werden er wat punten verzameld 

waardoor dit team op een prima 4e plaats eindigde. 

Het derde kampioenschap kwam op naam van het Adspiranten 

softbalteam. Met groot gemak werden de wedstrijden 

winnend afgesloten en al 5 wedstrijden voor het einde 

van de kompetitie kon de kampioenstitel in ontvangst 

worden genomen. 

Het is jammer dat er in het seizoen 1990 hoogstwaarschijnlijk 

geen adspiranten team deel zal nemen aan de kompetitie 

dit in verband met de samenvoeging met het 2e team. 



Jan Dros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

. DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 

Bouwmarkt Schoonhoven 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 

met gratis corsages voor het bruidspaar. 

bloemsierkunst 

,,% ~'!}er" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

Koestraat 102 - 2871 OS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 5050 





Notulen Al emene Ledenvergadering rld 27/1/8 

Aanwezig; 38 leden(Incl. bestuur)_ en 2 
niet-leden. 

Bestuursbezetting: 

Gërard Lutterman 
Hans Maerten 
Rob Vermeulen 
Hetty Kaasschieter: 
Rob Voorsluys 
Ronald Neven 

1.Opening. 

Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Penningmeester 
Secretaris 
Wedstrijdsecretaris 
Lid 

Gerard opent de vergadering. 

2.Notulen jaarvergadering 1988 

Hierover zijn geen op of aanmerkingen. 
Voorstel: Volgend jaar de notulen kort 
voor de vergadering publiceren. 

3.Bestuursmededelingen. 

a. De kontributie zal niet verhoogd worden. 
b. Er zijn twee kandidaten voor het opvul

len van de vakatures in het bestuur. 
c. Afgelopen jaar is moeizaam verlopen. 

Onze lustrumaktiviteiten zijn verregend, 
ten aanzien van Oost is ons weinig of 
niets bekend geworden en we hadden een 
onnodig hoog bedrag aan boetes. 

4.Behandeling jaarverslagen. 

Secretaris: Geen op of aanmerkingen. 
Wedstr.secr.: Rob noemt, dat de evenemen~ 
tenkommissie nodig op poten gezet moet 
worden. 

h E.J.Zorgdrager: Jongens adsp. willen dit 
IL Ül6L 



Gerard deelt m.b.t. de winterstop het vol~ 
gende mee: Met name voor de jeugdleden is 
de winterstop een te lange periode geweest 
waarin geen aktiviteiten georganiseerd zij . 
Reden hiervan is ten eerste onervarenheid 
met winterstops en ten tweede zijn de kos
ten tegen de baten afgewogen. 

' Hin: Het is leuk om extra aktiviteiten te 
organiseren,maar dit werk komt meestal nee 
op de trainers, die al genoeg doen in een 
seizoen. 
Penningmeester: Rob geeft een korte uitleg 
over het financiëel verslag. 
Ton:Oppert het idee om het betalingssystee 
te wijzigen, zodat het makkelijker h~nteer 

r baar wordt.Besloten wordt om over te gaan 
op het systeem zoals dat bij Avantri wordt 
gebruikt. Mw. Schep zal voor een aantal 
kaarten zorgen. 

5.Kaskontrole. 

Coos Ooms doet verslag van de uitgevoerde 
kontrole die hij samen met Otto heeft uit
gevoerd. T.a.v. de kontributiegelden kun 
js niet op de cent nauwkeurig vastleggen 
vanwege boekingen die op dat moment nog 
bij de bank lopend zijn. 
Aanmerking/advies: Als het om hogere bedra 

· gen gaat zouden meerdere leden van het be
stuur moeten tekenen. Hiertoe kan in het 
jaarverslag dan een zgn. autorisatietabel. 
opgenomen worden. 

PAUZE 
6. Verkiezing/benee.ming bestuur. 

Rob en Gerard treden af en zijn niet her
kiesbaar. 
Hans neemt de vergadering over. 
Erik-Jan Zorgdrager en Erik Lugten hebben 



l, 

Ook buiten de kompetitie was 1989 een heel goed jaar. 

Mede, door het goede weer werden er mooie toernooien 

gespeeld en natuurlijk niet te vergeten het mix-toernooi 

waarmee het seizoen werd gesloten. 

Wat 1990 onze vereniging gaat bieden is natuurlijk nog 

de vraag, maar in samenwerking met alle leden moet het 

wederom een fantastisch jaar kunnen worden. 

R. Neven. 

Oefenwedstrijden Softbal Seizoen 1990. 

Dames 1 : 

Zo: 18-03 10.00 
Zo: 01-04 14.00 
Zo: 08-04 10.00 
Za: 14-04 ? 
Ma: 16-04 11. 00 

Dames 2 : 

Za: 17-03 15 . 00 
Zo: 25-03 12.00 
Za: 31-03 11.00 
Za: 07-04 16.00 
Ma: 16-04 12.00 

Dubbel Hawks 
Blue Birds 1-SDl 
CAZ 2- SDl 
3-kamp Schiedam 
Lodewijk 2- SDl 

Blue Birds 2-SD2 
SD2 - CAZ 3 
Hawks 2 - SD2 
SD2 - Lodewijk 3 
Blue Stars 2-SD2 

Dordrecht. 
Delft. 
Zwijndrecht. 
Schiedam. 
Rotterdam. 

Delft. 
Schoonhoven. 
Dordrecht. 
Rotterdam. 
Numansdorp. 

Start softbal competitie 1990: 21 april. 
Wedstrijd avond in principe: Woensdag 19.00 uur. 



0ef~nwedstrijden Honkbal Seizoen 1990. 

Here cfii 1: 

Zo : ,;}:;8-03 10.00 Feyenoord 2-HHl 
Zo: 25-03 11. 00 Blue Stars -HHl 
Zo: :01-04 10.00 Braves 2 - HHl 
Zo : ,,08 -04 14.30 HHl - Blue Birds 2 
Za: :l:4 -04 ? Twins Interreg.-HHl 
Ma: 16-04 ? Tournooi Gophers-HHl 

Here ,n 2 : 
:, 

Zo: 18-(j3 14.30 CAZ 4 - HH2 
Zo: 

,_-~ 

25-03 14.00 Blue Stars 2- HH2 
Za: 31-03 09.30 Hawks Rayon - HH2 
Zo: 08-04 12.00 Mets 2 - Lodewijk 

1 6-04 Ma: 10.00 Braves 3 - HH2 

JONGENS ADSPIRANTEN: 

Za: 24 -0 3 12.00 CAZ - Mets 
Zo : 01-04 11.00 Mets - Blue Stars 
Za: 07-04 10.00 Feyenoord - Mets 

2 

START HONKBAL COMPETITIE 21 april. 

Rotterdam. 
Numansdorp. 
Gouda. 
Schoonhoven. 
Oost er hout. 
Maassluis. 

Zwijndrecht. 
Numansdorp. 
Dordrecht. 
Schoonhoven. 
Gouda. 

Zwijndrecht. 
Schoonhoven. 
Rotterdam. 

Laa~§te nieuws-Laatste nieuws-Laatste nieuws-Laats 

Helaas moeten w1J meedelen dat naar alle waar
sch{dnlijkheid de eerste en tweede klasse honkbal 
samengevoegd gaan worden, dit betekend dat heren 
een j oor de zoveelste keer weer opgescheept wordt 
met o.a. De Red Geese uit Goes. Hoi, hoi, hoi ... 



JAARVERSLAG SEKRETARIS 

Over het jaar 1989. 

Het bestuur is tussen de vorige en deze 
jaarvergadering twaalf keer bijeen geweest 
in vergadering. 
Met name de volgende onderwerpen zijn uit
voerig aan bod geweest. 

Public Relations. 

Gezien het ledenbestand leek het ons een 
goede zaak om wat meer reklame te maken 
voor de vereniging. Erik v.d. Haar heeft 
mooie affiches gemaakt en verspreid. 
Ook de aankondigingen van wedstrijden 
waren regelmatig te zien in Schoonhoven. 
Daarnaast zijn er gedurende het hele sei
zoen door Acronius stukjes geschreven voor 
meerdere krantjes. 
Deze aktiviteiten zijn zeer gedegen gedaan 
door Erik en Acronius. Bedankt! 

Kantine 

Even leek het er op dat we de beschikking 
konden krijgen over het voormalige gebouw 
van 'Blue House'. Hierin zouden we kunnen 
vergaderen en feesten etc. 
Enige tijd en correspondentie later bleek 
het gebouw aan de vereniging voor vogel
vrienden in Bergambacht toegewezen te zijn. 
Heel jammer. 

Materiaal. 

Het heeft het bestuur vele hoofdbrekens 
gekost om tot een goede oplossing te komen 
voor goede berging van het materiaal. 
Hoofddoel was dat er zorgvuldiger met de 
spullen omgesprongen zou worden. 
Het materiaal is verdeeld over de teams 
en er zijn even een paar kasten neergezet. 
Helaas merkten we dat dit niet de oplossing 
was voor een zorgvuldiger omgang met het 

~---------------------~----------J 



mate r iaal. Het zal daarom wederom een punt 
van bespreking blijven. Goede idee~n zijn 
altijd welkom. 

Kantinedienst. 

Er b ~reikten ons klachten over de kantine
die~~ten die er niet waren als het nodig 
was. H~el vervelend Uiteraard, want het 
gaat al g-auw over 22 mensen die even een 
kop koffie willen drinken. 
We zijn iedereen een week van tevoren g a an 
bellen en gelukkig liep het toen beter. 
Voor het komend seizoen wil ik iedereen er 
op aanspreken dat er op gelet wordt. 
Noteer de datum waarop je dienst hebt in 
je agenda. Je doet er de spelende teams 
een plezier mee en als je zelf moet spelen 
is het ook fijn dat je terecht kunt voor 
een drankje of wat lekkers! 

OosL 

Op elke vergadering is dit punt aan de 
orde geweest als vast agendapunt. 
Er z~jn in het afgelopen jaar meerdere 
bijeenkomsten geweest met andere verenig
ingen en met de gemeente. 
Zoals de zaken er nu voor staan zullen we 
in 1992 op ons nieuwe veld kunnen spelen. 
Momenteel zijn er onderhandelingen gaande 
ovet ( de invulling van het onderhoud van 
het 'y eld. 

Trai n ers. 

Op g~zette tijden is dit onderwerp ook 
weer t aan bod gekomen. 
Het l was weer even een probleem hoe de 
traihersbezetting er uit zou gaan zien, 
maar gelukkig heeft elk team zijn eigen 
trai ,ner gehad. 
Ook y oor het komend seizoen zijn _alle 
plaa ~ sen weer ingevuld. Bij deze bedank 
ik de mensen die zich hiertoe willen in
zet ~en of dit gedaan hebben. 



zich kandidaat gesteld voor het bestuur. 
Er zijn geen bezwaren tegen hun benoeming. 
Ne de wisseling spreekt Hans zijn hoop uit, 
dat het in het bestuur gestelde vertrouwen 
ook dit jaar zijn voortgang zal vinden. 

7.Kaskontrole-kommissie verkiezing. 

Coos en Otto treden af.ZotA;ef Hin a.l.ö 
Rob Voorsluys stelt zich beschikbaar met 
als reserve Coos. 

8.Kommissies. 

Evenementenkomm.: 
Kommissie Oost 

Klubblad 

Erik L., Ton v. A.,Ernst. 
Rob V.,Ton, Erik vd H, 
Hans M. 
Henna, Hettie v.M.,Carmen 
Susan J., Rob V. 

Ton merkt op, dat de kommissie Oost ook 
vorig jaar geformeerd is, maar dat er niet 
ondernomen is. Hans noemt, dat er dit jaar 
ook niets meer bekend is geworden over 
Oost. 

9.Rondvraag. 

V: Dhr. Bekker vraagt wat er van de jeugd
raad terecht is gekomen. 

A: Hans noemt dat we daar nu ook de evene
mentenkomm. voor hebben. 

V: Dhr. Bekker noemt, dat de kantinedienst 
met regelmaat niet aanwezig was. 

A: Hans benadrukt dat dit een zaak is voor 
de verantwoording van elk lid. Het be
stuur zal dit punt nader gaan belijken. 
Ton merkt op, dat de akkomodatie ook 
een rol speelt. 

V: Dhr. Bekker vraagt hoe het kan dat de 
reiskosten niet vergoed zijn. 



A: Rob zegt, dat de coaches hiervoor be
stemde formulieren bij zich hebben .• 

V: Dhr.Bekker vraagt waarom er zo weinig 
reklame gemaakt wordt voor de club. I 

A: Hans noemt dat we ons in de kranten 
meer kunnen profileren. Uitbreiding !ij 
van de redaktie zal er ook gestalte ,I 
aan kunnen geveb~ Gerard noemt, dat we q 
qua faciliteiten niet veel uitbreidings~ 
mogelijkheden hebben. 

V: Henna vraagt of het mogelijk is, dat 
de leden meer informatie kunnen krijgen 
over wat er in 'het bestuur besproken 
is. 

A: Hans noemt, dat de notulen toegankelijk 
zijn voor leden. We zullen op het prik
bprd in de kantine meer mededelingen 
doen omtrent besluiten, data etc. 

V: Rob V. vraagt of er niet een persoon 
belast kan worden met het onderhouden 
van kontakt met de pers. 

A: Acronius zegt, dat hij wel bereid is 
om die taak op zich te nemen. 
Erik v.d. Haar zegt, dat hij zich met 
de propaganda wil gaan bezighouden. 

V: Erik J. vraagt of er EHBO spullen kun
nen komen voor elk team. 

A: Hans zegt toe, dat hier voor gezorgd 
zal worden.Mw. Schep noemt, dat de 
plaatselijke EHBO ook bij grote evene
menten met plezier aanwezig wil zijn. 

V: Hin merkt, dat de negatieve dingen een 
boventoon voeren. Hij vindt, dat we 
van het positieve moeten uitgaan. 
Hij vindt dat het bestuur goed werk 
heeft verricht en geeft zijn kompli
menten hiervoor. 

A: Hans bedankt Hin voor dit kompliment. 

1O.Sluiting Hans sluit de vergadering. 





EETCAFÉ 

-~ vT,,' 
:::ZfJ✓ 
net even anders 

Tol 10 Schoonhoven 

DE STADSHERBERG 

oowaa 21 -SCIIINlnhoven 
Telefoon 01823 -2330 

"DE BREIHOEK" 

Wol - Handwerken 

Stoffen - Fournituren 

lopikerstraat 35 
Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 5018 

Telefoon 01823 5200 

DRIVE-IN-DISCO-SHOW. 
informatie en boekingen: 
Hans tel.03485 - 2804 of 
Ton tel . 03485 - 3332. 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 



Kortom 
een spektaculair jaar! 
Dan heb ik het nog niet eens gehad over 
het zeer geslaagde mix-toernooi en de door 
verschillende teams behaalde kampioen
schappen! 
Boven alles staat denk ik dat METS een 
leuke vereniging is waar gezelligheid 
een grote rol speelt. Want van ons veld 
moeten we het in principe niet hebben. 
Of is het zo dat we het juist van ons veld 
moeten hebben? 
Rest mij nog een ieder te bedanken die op 
welke wijze dan ook zich ingezet heeft voor 
METS. 
Voor het komend seizoen wens ik 
heel veel sportief plezier toe. 

iedereen 
;'': 

Hetty Kaasschieter. 

DE PENNINGMEESTER 

1989 Was zowel financieel als sp ortief een tevreden een jaar. 
We kunnen weer een batig saldo bij de reserve voegen., want deze 
zu 11 en we hard nodig hebben• voor "Oost". 
Het is erg jammer dat de kantineopbrengsten achter zijn gebleven 
bij de begroting. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de diversen 
inbraken en dat er nog steeds mensen zijn die "v ergeten " af te 
rekenen als ze iets gedr onken of gegeten hebben. ; 
Het was Jammer dat de resp ons van de aspiranten om met loten van 
de "Grote Clubaktie" te lopen zeer gering was, dit scheelde bijna 
Fl. 400,00. Onze voorzitter verkocht de meeste l ot en, bijna 30 stuks. , 
Het bestuur is druk bezig om een sponsor te zoeken voor volgend Jaari 
Inmiddels hebben i.;ij "re staurant Lekzicht" al voor Fl. 500, 00 mogen 
noteren. Verder geen gezeur ., nu de ;cijfers: 

Debet 
Kas 
Giro 
Bank 
Spaarrek. 

Nog te ontv.: 
Reklamebord 
Contributie 

BALANS 1989 

648_, 78 
604,85 

4.624, 78 
4.399,81 

10.2 7.s,22. 

150 ,, 00 
1.5 00 ,0 0 

11.928,22 . 

Credit 
Reserve per 1/ 1/8~ 
Batig saldo '89 

8.192,,92 
3.735,30 

11.9 28 _,22 



RESULTATENREKENING 

Baten 
Contributies 
Donaties 

Clubblad 
Opbrengst advertenties 
af: Drukkosten 

RekJ.ameborden 
Kantine 
Verkopen 
Inkopen 

Subsidies+ giften 
Rente 
"Grote clubaktie" 
Verlotingen 

•Lasten 

10. 707 .• 50 
185,00 

2. 330 ., 00 
940.30 

:J..331,68 
2.7 44 ,51 

Aanschaf materiaal en onderhoud 
veld en kantine 
af: Sponsoring materiaal 

Trainer 
Bondskosten 
Bondscontr. + kosten 
af: Bijdrage leden 

Reisvergoedingen 
Huur zaal/veld 
Vergaderingen 
Administratie kosten 
Attenties 
Giften 
Kamer van koophandel 
Evenementen 
Cursus softbalpitching 

Resu 1 taa t 1989 

Contributies+ donaties 
Clubblad 
Sub. + giften 
Reklameborden 
Kantine 
Loterijen+ akties 

met · vriendelijke groeten, 
Rob · Vermeulen 

3.543,25 
435,00 

2. 577 ., 33 
1.546.00 

BEGROTING 

10.200 
1.000 
1.000 
1 .20 0 
1.000 
~ 

14.850 
====== 

begroting 

10.892.,50 

1,389, 70 
1.350,00 

587, 17 
6ó5_, ó2 
100, 44 
ó82,50 
302 , 50 

15. 970. , 43 

3.108,25 
3.000,00 

1.031,33 
2.02ó,95 
1.735,10 

176, 55 
428 ., 10 
315,95 

50., 00 
61,00 

151 .. 90 
150,00 

12.235,13 
3.735,30 

15. 970 ., 43 

Bondskosten 
Trainer 
Huur 

11.200 

1.000 
1.200 

1.0 00 
500 

4.900 
3 . 000 

1.250 
3.000 
1.500 

250 

1.000 

Reiskosten 
Naterialen + onderh 
Vergaderingen 
Diversen 
Onvoorzien 

1.600 
3.000 
1.500 
3.000 
4 .5 00 

250 
500 
500 

14.850 



SCHEIDSRECHTERS EN KANTINEDIENST OEFENWEDSTRIJDEN SEIZOEN 1990. 

Dag: 

zo 

zo 

ZA 

zo 

zo 

Datum: Tijd: Wedstrijd: Scheidsrechter: Kantine. 

25-03 12.00 SD2 - CAZ 3 Marj. de Gans 

01-04 11.00 HJA - Blue Stars Erik Lugten 

07-04 16.00 SD2 - Lodewijk 2 Dennis Weeber 

08-04 12.00 HH2 - Lodewijk 2 Wilfred Ariëns 

08-04 14.30 HHl - Blue Birds 2 Rob Vermeulen 

Roland & 
Ronnie. 
Danielle 
& Irna. 
Lucas & 
Derk. 
Jovanka 
& Bianca 
Hettie & 
Kirsten. 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de jaarverslagen, is het 
vorig seizoen niet erg goed gegaan met de vervulling van de 
kantine dienst. Dit heeft een aantal vervelende konsekwenties 
met zich mee gebracht: 
- vaak moesten dezelfde mensen steeds bijspringen. 

vaak konden wij de tegenstanders bij aankomst geen koffie of 
thee aanbieden omdat het nog niet klaar was. 

- vaak werd de scheidsrechter slecht ontvangen. 
- de inkomsten van de kantie bleven achter. 
- de vereniging in z'n geheel een slechte indruk geeft. 

LATEN WE ER MET Z'N ALLEN IN HET KOMENDE SEIZOEN ERVOOR ZORGEN 
DAT ONZE TEGENSTANDERS, DE SCHEIDSRECHTERS EN HET PUBLIEK EEN 

.GOEDE INDRUK VAN ONS KRIJGT. 



HET SEIZOEN GAAT WEER BEGINNEN. 

Het ~ eizoen gaat weer beginnen. Het materiaal 
is w&~r uit de verschillende kasten gehaald, 
de stprt schoenen worden weer opgezocht en ook 
de h a ndschoen zal er weer aan moeten geloven. 
Het ~eizoen gaat weer beginnen. De eerste bal 
die 0~ gooit geeft een raar gevoel in de spier
bund ~ ls (toch wel stijf geworden) en de richt
ing -~~ ook nog niet echt aanwezig. Na 5 min. 
merk : je dat de conditie zo na de feestdagen ook 
niet,:_;⇒echt optimaal meer is. 
ijet ê eizoen gaat weer beginnen. Dit merk je d e 
morg e n na de eerste training als je opstaat. 
Het seizoen gaat weer beginnen. Ondanks de 
bepeikte rui~te van de zaal wordt er weer pit-
tig getraind om optimaal de competitie te starten. 
Het seizoen gaat weer beginnen. Nu al weer denken 
aan ~ e zomerse dagen dat je lekker kan spelen. 
(het wil ook nog wel eens anders zijn). 
Het seizoen gaat weer beginnen. Voor sommige 
mensen begint weer een drukke periode en enkelen 
zull ~~ zelfs weer overwegen maar op het veld te 
gaan wonen. 
Het s~izoen gaat weer beginnen. De verwachtingen .. 
. . . , ; .. , als we kijken naar de teams zal het voor 
somm ~ ~en een pittig seizoen worden, vooral de 
Dame ~ en Heren zullen eraan moeten geloven. 
Het seizoen gaat weer beginnen. Toch weer heer
lijk _na de winterstop te gaan Honk- en Soft
bal lé 1n. 
Het seizoen gaat weer beginnen. Veel succes 
i e d e t ;e en i n h e t komend e s e i z o e n . 
Het ieizoen gaat weer beginnen. 

t: 

Erik-Jan Zorgdra g er. 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

)f PARTY'S 

)f BRUILOFTEN 

)f DINERS 

)f ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lihtm.tnb@J 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 •--------

ei Hltlll 111111:1 

Voor heel 
uw inte rieur 

Lo pik erstraat 18 - Sc hoonhov en - tet. 01823-3 783 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showr oom geopend: 
Dinsdag , woensdag en dond erdag 

va n 13. 30 tot 18.00 uur 

Vrijdag van 13.30 to t 2 1.00 uur 

Zater d ag va n 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tet. afspraak 

Haven 36 tel. 01823-2334 
b.g.g. 3219 

RIKKOERT 
Voor al uw BOEKEN 
en TIJDSCHRIFTEN, 

ook hebben wij een mooie sortering 

ORIGAMI - FILIGRAAN 

LOPIKERSTRAAT 45 
TELEFOON 01823 - 2773 



De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 
Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK . 

KEURSLAGER 

~~e!-s?~M!~onhoven 
Telefoon 01823 - 2426 

dickhoff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

~l1{]21] @Q~ Tel. 01823-2992 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

"QUICK PRINT" 
verzorgt in onze vernieuwde drukkerij 

in het 

Handelscentrum "DE MELKFABRIEK" 
te Schoonhoven 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

Onze boeken voor 

GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN 

laten wij U gaarne inzien . 

Klei,1-offsetdrukkerij 
,,OUICK PRINT" 

Lorentzhof 27, Tel. 3235 
Lopikersingel 11. Tel. 7075 -S:~:i'.IF/ 
Schoonhoven 

[jalerie de Luifel 
LUXE EN HUISHOUDELIJKE 

ARTIKELEN 

Alb. Plesmanstraat 3 - 5 Schoonhoven Tel. 01823- 2873 

G 1 . BABOK KADO-ARTIKELEN a ene REPARATIES EN OPDRACHTEN SIERADEN 

Waagstraat 8 Schoonhoven 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

Langeweistraat 42 Tel. 24 92 
H. A. Schr euderstr. 22 - Tel. 44 59 

Telefoon 5543 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht Bey I,nggracht 44 
Sc hoonhov en 
Telefoon 01823 -2566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
0UDSH0ORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6788 

De GROOTS-TE 
spBelgOBd-speclssJzaak 

vandtJ 

KRIMPENERWAARD .,,,.~~~ 
,,be OV€Qkant" 

de ruijter 

~ 
PAP ENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SLIEORECH'f Winkl erplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopikerstraat 2 

a. van enc~elen 
Wal 34 • 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823- 3140 b.g.g. 5130 

Voor uw receptie, bruiloft, party en 
elke andere feestelijke aangelegenheid 

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



SNACKBAR 
''DE VEERPOORT '' 
Buiten de Veerpoort 1 a 
Schoonhoven, tel. O 1823 - 2701 

LEON & CORINE MOOR. 

BAR-DANCING ÉN CITY-CAFÉ 

Opweg te Schoonhoven 
TELEFOON 01823-6033 · 

Openingstijden: IEDERE VRIJDAG LIVE-MUSIC 
donderdag 20.00 uur, entree gratis 
vrijdag en zaterdag 20.00 uur, entree / 5.--, incl. consumptiemunt 

City Café open: 

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 20.00 uur 



l 

•. 

SPl!CIAL.ITEFl'!N 
RUTAUIIANT CATSBURG 

VOLVO 
PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur. 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
-opticiën oogmeetkundige o.v. contactlensspecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon O 1823 - 2412 

alnint vanWliet 
voor a1 uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


	Scan

