Jaarvergadering SCT d.d. 22 april 2010-04-10 in cafe de drie Pilaren
Opening afmeldingen waren gekomen van Theo Feenstra, fam v/d berg
Maaike vos, christiaan bokkerink, fam nieuwenstein, fam kremers, fam bootsma en
Eke swierstra
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Hij houdt een kort relaas over het afgelopen seizoen, Olympisch
Notulen jaarvergadering, een ieder heeft ze reeds per mail ontvangen
Geen opmerkingen en aanmerkingen
Jaarverslag
de voorzitter houdt een relaas over het afgelopen seizoen
Diverse wedstrijden zijn er georganiseerd
De prijzen zijn uitgereikt
Mededelingen

adri korpershoek had een bezoekers score uitgeprint

Verslag penningmeester

er waren geen opmerkingen

Kascommsissie

a visser en t feenstra hebben de boeken in orde gevonden
T feenstra gaat er uit
Irma Brunsmann gaat in de kascommissie

Bestuurscommissie

ype soet wordt de nieuwe voorzitter
Douwe plantinga wordt de nieuwe penningmeester
Piet en jan treden af en worden gehuldigd
Fred talsma de nieuwe materiaalman

Pauze
Trainers nieuws

Feestavond

het aantal leden dat stijgt , een positief teken
Aanvraag extra trainingstijd is aangevraagd
Extra ijs blijft een probleem
Een extra trainer blijft noodzakelijk, er wordt driftig
Gezocht.
Marieke en alwin nemen het woord en de club heeft een goed
Seizoen gedraaid en zijn zeer tevreden.
Sietse slump houdt een kort verhaal over de skeelerbaan, de
Toegaan tot de baan is veranderd, er is nu een pasje systeem
er komt een feestavond , wordt per mail kenbaar gemaakt.
De Douwe swierstra trofee is uitgereikt aan adri korpershoek .
Piet houdt een relaas over Douwe swierstra

Rondvraag
Mark prinsen

krijgen we ook nog jacks
Extra ijshuur kan dit in de ijshockeyhal

Daan

staat niet meer op site

Hilda

complimenten aan alwin

Aafke

prijzenkast, hoever zijn we daar mee

Hank

extra Aktie voor de kussens op de baan
Iedereen is nu lid af en wordt weer aangemeld

Piet

houdt een relaas over zijn bestuurstijd

