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S.V. De Hazenkamp, sektie Honk- en Softbal Jaarverslagl99T

Bestuur

Voorzitter Simon Kersten, secretaris Michaël Veder, penningmeester Elsa Weijenberg, technisch coördinator Jaap van
der Plas. Margot Bosch (eugd) haakte aan het begin van het seizoen af. Michaël Veder gaf aan zijn bestuurswerk te
moeten inkrimpen. Hij blUft lid van het bestuur maar niet meer in de functie van secretaris. Op de

najaarsledenvergadering werd besloten veel bestuurwerk te gaan verdelen over een groot aantal, deels nog op te richten,
commissies.

Commissies

Beheerscie: Han Casteleijn, Henk Ceelen Ton Holleman, Hans Puts

Sponsorcie: Ger Fiddelers, Ted de Laat, Henk Wennekes, René Wijshake (dit jaar toegevoegd)

Evenementencie (dit jaar opgericht): Joyce Bor, Daniëlle Casteleijn, Jos Heeren, Marieke de Laat,
Hester Walg, Désirée Willemsen,

Materialen: Jaap van der Plas en Paul Janssen

Ledenvergaderingen

2l april. Bij een discussie over uniformiteit in kleding werd voorgesteld te onderzoeken in hoeverre de wens bestaat het
verenigingstenue te veranderen. Hiervoor werd een commissie samengesteld.

l7 november. Kernzaken waren het aannemen van een technisch huishoudelijk reglement (THHR) en de aanzet voor
het verdelen van werkzaamheden over een groter aantal commissie met minder en vooral gelijksoortige taken per

commissie. Voor elke commissie wordt één bestuurslid verantwoordelijk in de vorrn van aanspreekpersoon of lid.
Voornemen is de volgende commissiestuctuur en bestuursverantwoordelijkheid:
voorzitter - cie's: velden, gebouwen, kantine-exploitatie
secretaris - cie's: opleidingen, toernooien, evenementen, nevenact.

Penningmeester - cie's: werving, sponsoren, P.R.

Techn. coördinator - cie's: materialen, selectie, technisch-kader, wedstrijdsecretariaat

Bij behandeling van de begroting werd geheel onverwacht door enige aanwezigen voorgesteld de reiskostenvergoeding
afte schaffen. Besloten is dit op de agenda van de voorjaarsvergadering te zetten.

Financiën

Ledental, en dus ook contributie,bleef 60 achter t.o.v. de begroting. Het seizoen werd budgetair neutraal afgesloten.

Competitie, coaches en resultaten:

HB hoofdklasse Honkbal I Hans Lamers 2" plaats

HB 2" klasseHonkbal 2 Joost van Beers 3" plaats

HB districtsjeugd Districtsteam Bas Beuker 3" plaats

HB junioren B Junioren 3" plaats

HB adspiranten A Adspiranten A Iraida Winklaar / Martien Kamoen kampioen
HB adspiranten Bl Adspiranten Tigers Theo Vos poule kampioen
HB adspiranten 82 Adspiranten Lions Cristiaan deLaat poule kampioen
HB pupillen B Pupillen Norbert de Wit kampioen
SB l" klasse SB dames Roland Willemsen kampioen
SB 2" kl C Oost SB heren Han Casteleijn kampioen
SB junioren SB junioren Petra Zwakhoven kampioen

peanut Martien Kamoen / Jolanda Beuker ongeslagen

Voor adspiranten-B waren er drie poules. De driekamp om het Regio-kampioenschap werd door De Hazenkamp

georganiseerd op 4 oktober.Deze driekamp werd gewonnen door All Stars.

Wintertraining
Hiervoor werd dit jaar gebruik gemaakt van een, erg kale en onverwarmde, fabriekshal aan de Ploegstraat. Hoewel de

voor erg veel extra trainingsuren werd gebruikt werd dit toch niet als een succes ervaren. Besloten werd voor 1998 weer

gemeentezalen te huren.
Ter voorbereiding van het seizoen ging Honkbal I naar America. De reis werd grotendeels door het team zelf
bekostigd, voornamelijk d.m.v. akties en sponsoring.



Jeugdselecties 1998
Op l, 8 en 15 november vonden in de spothal IJsbeerstraat voor het eerstjeugdselecties plaats. Door een
selectiecommissie bestaande uit Jaap van der Plas en de jeugdcoaches werden de resultaten van de selectietrainingen en
de prestaties van afgelopen seizoen verwerkt tot een teamindeling voor 1998. Als basis hiervoor diende een concept
technisch huishoudelijk reglement (THHR) dat werd aangenomen op de ledenvergadering van 17 november.

Opleidingen

Voor de opleiding jeugdcoach (1996-1997) werden drie deelnemers aangemeld. Een haakte af vanwege verhuizing.
Iraida Winklaar en Christiaan deLaat behaalden het diploma. Na afloop van het seizoen begonnen Jolanda en Jos
Beuker aan dezelfde opleiding (1997-1998).
Robbert Muller en Jozua van Beek werden ingedeeld in het rayon-pupillenteam van district Zuid.
Dylan Kamoen en Ronald van Zomeren werden geselecteerd voor het rayonteam adspiranten.

Toernooien

29/30 maart Jan van de Vegte Memorial
Voor het eerst een volledige driekamp op drie velden. Deelnemers:
Honkbal: Mr. Cocker HCAW - Vitrine art Sparta - Brasschaat Braves (Belgïe) - Honkbal 1

Softbal dames: Kinheim - Domstad Dodgers - PSV Bieleveld - Softbal dames
Softbal heren: VIPS - Alpians - Quick - Softbal heren

22 juni Pupillentoernooi, deelnemers en uitslagen:
1 -DeHazenkamp I 4-Knuppelaars

5 - Kinheim
7 - Robur'58
8 - Twins

6 - De Hazenkamp 2 (ter plaatse samengesteld gelegenheidsteam)
5 september Ontmoeting Honkbal 1 - oud spelers en Softbal dames - Softbal heren
7 september Peanuffoernooi
4 oktober Mix-softbaltoernooi, familiedag
25 oktober Driekamp Honkbal2 - Districtsjeugdteam - Cardinals 2

Evenementen

2 - Cardinals
3 - HCAril/

15 februari
6 juni
29 augustus
l, 3 en 4 september
14 november
22 november
30 november
20 december
21 december

Beleid

rommelmarkt georg. door en ten bate van Honkbal 1 (trainingsstage Amerika)
jeugdbingo

nachtspeurtocht
jeugdclinics
afsluitingsfeest
A.T.B. fietstocht, door gebrek aan belangstelling afgelast
Sinterklaasmiddag
kerstbingo
jeugdbingo

Het selectiebeleid 1998 werd opgesteld ter voorbereiding van de jeugdselecties en ter toetsing hoe de vereniging in
1998 in teams ingedeeld kan worden en wat hiervoor de consequenties zijn voor de veldbezetting. Hierbij werd
rekening gehouden met extra leden i.v.m. de aanstaande opheffing van Nisc'71.

Aansluitend hierop en op het jeugdbeleidsplan werd het beleidsplan 2002 opgesteld. Kernzaken hierin zijn:
o het oprichten en instandhouden van een specifieke selectielijn
. onderzoek naar veldverlichting voor trainingen
r het streven naar een derde veld op relatief korte termijn
o het streven naar een sportzaal op lange termijn

Clubblad

Om reden van kostenbesparing kwam het clubblad uit in de voÍïn van één of twee dubbelzijdige fotokopieën. Het blad
kwam 9 keer uit.

Diversen

Op l7 april overleed op 43 jarige leeftijd Coos Sennef. Hij was sinds 1988 lid van verdienste en was de motor achter

veel technische en organisatorische klussen.


