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§e Y*re*nigàn& yËsr' lieha;ueLtJite* qlr gossteS.Íjke sntwllkeli*g
{§e Hasenkmpo hísl.d Jr}* YrS,Jdagr 3 Pe1rruarl h*.ar elfEl* $*ar1íJkeche

leqiexvs rgad*rÍ m6,

Saae v*rga.rteriry rerd geh*ud.en t,n h*t alubhuís y*rl de H*sB:t*

&mp en ge3.oàS ***r iïerr Y**rgÍÈteru d*n iieer Àr §omterl*c* Sa§ur.t d*

no§ulan der vrríg* v*r6ad*ríit6 aar"*m gelasen ërt vs*ëSeete].dr $€Fd.§*r

gch*ereenvolgems t),e ja.arve,relagen v*,n &en s*crr:të,rle-penn*ngra*esit*r

veorgeiHan* vm,arui* esn *y*rríelrt werd. verkr*ge$ y&n de t*reeh{LLen&e

gebeurt*nt*sën uàb h*t ffaxenkw*.pleven ln L$S8.

Ïïàer'ult ï:I**kr dat er ín lle Hasarrka;uÏ: no*we1 ap gehled ran

§psst ale yasr versehtllenti jeugd.vrerk reel afrs{sss}Í.ng be*taat. H*t

ae.lxts,X we=kend.e evr buitetrgew*ne Ie*ea bedrees ep 31 $eemrler j,I, È**-
te.a1 4LS tegen 44S &e* J"*r.r t* roren. J}Ëse **1.eÍ.ne te,ruggesg ríndt mÈ§n

ooraa*.k wel" J.m. ha| f,*:it, der&, sosdr* etsn ?str6en$#$,ng r*mt suci.er r'ícrdt'

6n seil bepralcl hrc6tepunt Ïa*ef,t b*relktr wat *udere Lede* verdwj.Jr*n3

dssr alLeriei onr*ttl,nd"ighe§en. o.ar ln rerba"riri. *rob kuwo3.lJk, werkkrlng

en d,ergeJ-lJke.

Se kern in tle Harenkmp ís eshtërrurs€i e6§r 6e*cnd sR sr

$st f,lnaneíse]" ovarsi.ehtr det dogr den p*mnlngrneeetetr werd 6*.

Ësy6n w&§ §&§ltgszins in mlneïsr daar b3.eekr dat d* r*ít6e,v6rx ín 3Ë§$ Ée

Ínkom,*ten hecÏ.d"** $?ertr*ffeno- ]lr ryerd en e*,atre,;*}*n getrof,f en ffi y*§g

1969 een s3-u1§e::de h*greentÍrg te verkríJsar.
BIJ d,e bestïrursysrkteaix6 lwd e*n beLerrgrtJka veranderÍr:g

I:Àeate" §s §ëetr À. *ou&*ri*e3 f,te aL geruÍ.men tljd hgt voaral§t*rs*irnp

ss:r Be §a.s.eaïmmrp h&6f t bekÏ*e* r krn si*h a}e $*ro}.Ë; rs,n et.Ín a6er
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&rr1k&e h*ríglredsn 6p ander &BbJ.6de yÍrsr §e ho*6e ftrns&Í-o [n da S*8vÍ.n-

8erÍJr lriet ].*nger alc vo*raitLer hesahikbaÀr etelLen*

§emo xsgdgdeelÍug rrye"§ rl'cor de rae*nk*mp sen ffroöts terleuretel*

tÍ.ng. &el,ukkíg werd sshtsr *e {:rr*e*.e Yeeraitl,er, *is }{eer S' van tu'prang

ber**"* 6;t-.vond,on het y6Èssí ttersch.ap te eianvamrden, De Ïle*r" Talt §3xaug

ts s*1. e1 §ssur,lserr t*Jd bee**rlrsli.& geweent en vosr d,ë l,{eaenke,mp gÉeïl

$nÏrekend.B &B*Fr

Sc §,ear A* O*stërlee - ei:i.e ;xls tim,**isgariE no$ n*"us ugntaat

mët *s }íassnknni.p e§& houden - rverri biJ ar*eJ-anratie tot §er**I*d benoetd,

À3e nl.euw* heeÈuurelesevl rryerden gekozen Y,,&artsen En li" dffimlei$s.

StJ hot e.fwërksn Te,a de verdere -punteri d.er age*da wstrdrsn Fllan-

nm voor het J*ar L§ffi$ bekcnd. gerraakt en besl&'okë!x.

Se ,E*bruike].íJke sx-*ste jaarlíjk*ehe u*.àvoeririg ta ià*art werelt

dlt Jear níeb ooen *.e nazeslsrxrF iii*t de gelreeS* verr-e:risirlg Saorg*nti-

seerdr f,n verband met Ïret fèf t, d.at medewer$Lng is vr:raocirl tloo: de

Prot. {Prrr ffiuaiekvereeniBir*B nJuller}*t. J}Era* vere*.*t6iir6 visrÈ *,r1. §§

4 &arÈ, &r s* }w*F f ËS J*rtg JabiJ.er**:rr Àie i{a,aenka;:ip h,*ef,* d.eae m*é§-

Ëerklug * Brlr een g*d.eel"ts ya;'i lret §lr*8re"ffiffi, Y*sr *eae fe*tt*,v*nd

te yul.l,en * spoftte&n tce6e*e6$, {$àetr osk &rbal aa;r Se §a.a*nk*,:x;: ín

d.en ;.ogp der Jar6n moenua*len t*s' *§luisi;ilríng 'lrelangelsÉrë iïie&erl*trktng

verlasné§.

§*.ereer,n mrLler:r §m ÉuGere lecten iaedewerkea, Lerwi.JI cl* I{aaen-

kamp ÈB I Àpril &*sr ssn ËF§#ia&c Junl*re*uluvqerl$g se"ï fieYsll tn d.*

nl.euvre raa,l van de Ha:tmonle.

§onm].otte werd.en §r n6S enke3'e Eelk*n vm.n hi:.íeh*uri*3.ijken aa.rf,

hchand.el-d en ep yïlàrs*e}. van *g;i He*;' §ule*lpn 'beeLei§gn exl &§il. e,fd**o

I.àng yssr kteutsrE S * ? Jsa.$' op te rtchte§" Sen **verte*tie *.n dít

b1a* sëef t hàerpver rpder* írl}iclatÍ.ng*ii,

§e rsrgs,Ser*.1§1 d1* ëen gexrrir;ieer* ysa'J-*o3: Ïre{n resrd hà*rns

fienLoten"
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Blad. No.5

Notufen r1er gehouden algemene jaarvergadering op 3 Februarl
1939 in het clubhrris aan rle Groenestra.at 21O

Ie vergad.ering wordt bezocht door een 35 ta1 lecten t?ro.
het voltallig bestuur.

De Voorzitter de Heer À.0osterlee opent de vergad,ering.
Hij betreurt het echter d.at de leden zo slecht zijn opgekomen eE
schrijft dit wel hoofdzakelljk toe aan rle openstelling van de ijsbanen
te ïIbbergen d.ien avond.Daarna zegt, Spreker dat hij meent te constateren
dat na eàn periorle van teruggangrïveer geleidelijk een perioile van bloei
is lngetredàn in De Hazenkamp.Als kentekenen hiervoor 6qeeft hij aan:
de goede opkomst bij d"e lessen,de Sifeltocht met veel deelnemers,
het elubh',:iswerk.HÍj gelooft met gerechtvaa,rdigd" optimisme te kunnen
voorspellenrdat 1939 voor d"e Hazenkamp een goed. iaar zal worden.

I[adat de notulen d"er vo:rige vergad,ering ti.oor den §ecretaris
Penningmeester ïrraren gelezen en vastgesteltlrwerd.en aehtereenvolgens
de jlarverslagen van flen Seeretaris-Penningmeester voorgelezen,waaruit
een overzlcht wercl verkregen van de verschillende gebeurtenissen uit
het Hazenkampleven in 1938.Hieruit blijkt dat het ledental in de lcop
van 1938 wat is teruggelopen.De Seeretarls-Penningmeester meent dit aan
verschillend.e oorzaken te moeten toeschrijven o.8.in verband. met huwe-
lijkrwerkkring en dergelijke.Yervolgens woriLt het fi-naneieel- verslag
ovór'1938 vooigelezen en Étiltt his.uÍtod.at d.e ultgaven in 1938 de in.
komsten ha,dden overtroffer:.Er zul1en maatregelen getroffen worden om
voor i939 een slultende begrooting te verkrijgen.À1 d.eze verslagen
van den Secretaris-Pennlngmeester worden onder riankzegglng goerlgekeurd..

Door den }ieer J.Sn^it wordt namens d,e Courmissie voor het
nazien der rekening en verantwoording over 1938 verslag uitgebracht en
de Heer Smlt laat in een geestig speechje goed uitkomenrhet vele werk
dat onze Secretari.s-Penni.ngueester voor onze l{azenkaup verzet rterwijl
hlj de indeling der boeken zodanig gerangschlkt vóndtdat een leek hier-
in na enige uitleg d"e weg kan vÍnden.

De Voorzltter doet dan nog enkele mededelingen ö"à.
dat,wat wellj.eht bij de meesten onder ons bekend is,De Hazenk-amp zaT
med.ewerken aan de .Tàbileumultvoering van de Prot.Christ"ïduziekverenÍ-
ging nJubal'ten we1 uitsluitend met ti.e oud,ere groepen.Voor de jo?8eren
§roépen is een specÍale "Tunioresuitvoeri-ng vastgesteld" op 1 April &.s.
in d,e nieuwe zaaa van De rÏarmonie.

Dit afgehand.elil zijnde word.en 5 trouwe leilen van De
Hazehkamp t.w.de dames N.Versloot en R"1'/errmeulen en de Heren P.Vermeu-
lenrB.Coàpanjen en J.Neerbos beloond voor het 10 iafig onafgebroken
1idóaatscàap van de VerenÍging en ontvangen het speldjerwat hj.ervoor
bestemd. is.

Taaraa dankt d"e Voorzitter de Secretaris-Penningmeester
voor het vele d.oor heu. verricht en ook het scheid.end"e bestuurslid de
Heer P.Yermeulen voor het werk in het belang vaa De Hazenkamp door heu
verzet,vooral in d"e beginperidcle van De Hazenkamp sn het werk speciaal
1n de Herengroep.Yervolgens zet d.e Yoorzitter ile beweegre«lenen uiteen
waarom hij gemeànd heeft om a-1s Yoorzitter te uoeten bedanken.Eij zegt
dat hij tà veel bezet is met ande+e drukke bezighed.en CIp ander Sebied
wcor zijn functie in d,e ?advinderij rwelke a1s landelijke organisatie
van meàr belang is dan een plaatselijke organi-satie.Dit al1es heeft
hem er toe geléid,dat nu hij toch aan de beurt van aftred.en was,dit
aftreden een feit is geworden"
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Dit besluj-t is hem allesbehalve gemakkelijk gevallen,daar het werk
van De Hazenkanp zr-jn volle belangstelling heeft"Fíaar niettegensta.an-
d.e dit vind hlJ-het fiJn ilat ow,e twed.e Voorzitter,de Heer G.'v8.8
Sprang bereril is gevonden het vosrzltterschap t_e aanvaarden"Ï)e Heer
Oósteilee zegt tLan dat hij altijd het gevoel gehad. heeftrin de
Hazenkamp meér te hebben te ontvangenrd.an te hebben gegevenrmaa.r hij
belooft àts Commissaris en buitengewoon lid het contact met d"e vere-
niging te blijven behoud,en.Hierna werd d.e Heer 0osterlee bfi aelama-
tie tot eerelid" benoemtl.Als nieuwe bestuursled.en werden gekozen
d"e heren B.Companjen en P.Àartsen.

ïir dà financiele cormissie r.oor het jaar 1939. werden
benoemd de dames N.v.Bovene en C.?abon en d.e Ïleren J.Ï{oordhof en P'
Schekuan.

Ten slotte heeft d.e rondvraag plaats.
De ï[eer Aartsen vraagt inllchtingen over d.e N.0.C.eisen voor wat be-
treft het onde::dee1 zelfverdediging.Yoor opleid.ing van d.it diploma
zijn reeds B voorlopige opgaven bÍnnengekomen.De Heer Huisman zegt toe
eeà en ander natLer te zullen bespreken met de rlesbetreffend.e leden"

De Heer van Sprang vrlagtrof het Pinksterkamp d.oorgaat
en zo ja waar.ïn aansluiting hierop zal er zo spoedig mogelijk een
liJst van intekening worden opgehangen.

De Heer Huisman laat uitkomenrdat het aanbevellng ver-
dlent in het c1ubb1ad, te vermelden,dat speldjes en vla6getjes aan het
Secretari.aet verkrijgbaar zijnrdaar uit het financieel verslag is
gebleken,ctat rLe omzót hiervan praktiseh nihil is geweest.SpreEer is
ér ter.enà voor dat het uitvoeringsnumrner van het Hazenkaapblad. aan
a1le leden za1'worden uitgereikt-en dat hlerir: tevens het jaarverslag
van d.en Seeretaris-Penningmeest er za)- worden opgenomen.Hi j vestlgt
nog de aanrlaeht op de kleàtergroep voor joagens en meisjes van 6.en 7
jaórrwelke bij volC.oentLe deelname op líoensdagmlrldaÉ tussen 3 en 4 uur
èes eesjJd.ags'- zaL worrl,en gehouden.Een ad"vertentie in de IïÍjmeegsche
Courant za]- hiervoor de aandacht vregen.Hij dringt er bij alle groe-
pen nog eens op aan tii,lig op de lessen te Viin"Ian komt de kwestie der tennisbanen aan de orde.
Ie Heer Huisman za1 lnforneren of de tennj-sbanen op De Goffert te huu:
z;-jn en tegen welken prijs.Eventueel zal- een deelnamelijst worden op-
geÉangen.EEn en ander gaat echter geheel buiten De Hazenkamp om:.

Ten slotie vraagt de Heer Smit of het niet mogelijk
is wat meer propaganil.a te uaken.Hii betoogt,d.at d.oor gereg-elde^Pe-
richtgeving in àe-plaatselijke pers op dit gebled. veel te bereiken Ís,
terwijl ooÈ in de Àroepen zelf propaganda voor het clubblad- vlaglie-
tjes ón speldjes gémaaÈt kan word,en.Ook huisbezoek kan in dit opzÍcht
zí;n vruehten-afwerpen,Ie Heer van Sprang zegt toe dit punt op.d.e
eeistvolgende bestuursvergadering eens grond.ig oi:d"er de loupe te
zullen némenrdaar hier inderd.a.ad wel resultaten mee te bereiken zijn"

De vergad,ering , die een geanimeerd verloop had rwerd"
h.ierna d,oor den scheid"end.en Voorzítter gesloten.
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