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-Even over acht uur nee&t cle voorziLter fiet víoord en heet d.e eaffiïe-
zLg-,en hartelijk vrelkom. $preker constatoert mot genoe&en, dat de opkomst vrij
behoorlijk is en hoopt, dat gezlen de groote agenda, ds ver6ledering sen vlot
verloop zal hebben. I,ïet een woortl vsn op'tyekking nan de leden, offl voor d.o Ha-
zenkacrp hun beste kunnen te fl)even en allen meoe te werken een het slagen ven
de fl.s. uitvoerlng onzer v,ereen$gÍn,g, verklaart spreker deze vsrgsdering voor
geopend en verzoekt den secretaris de notulen der vorige vergaderÍng, te wil-
len voorlezen.

i)oze voldoeb hieraan. Àangezien na lezing Seen der aenwezigen het
woord verlanrllgt tot het naken van eenige op- of aan.nerking, lvordon de notu-
len onvoranderd goer:gekeurd^ en met dank aen clen steller Coor vocrzitLer en
secretaris ontlerteekend .

Àari do orclo is than§ punt 1 cisr ag,enrla : 1{et jaarversleg van den
secretarls on clen penningrneoster.

Ult het uitvoerlge en m6t, zorg opgestelcle verslag van clen secreta-
ris, rnoge het volgenrle ln he t bi jzonoer worclen gemefiioreerd :

Ondanks den zorgelijken tijri ",vaarin r*ij leven en heb vele leed dat
gver ons ls gekomen, zien wij nog lichtpunten i-n de rqrersld €n in het gezin.
Cok het vereenigingslovon had z:-jn moeite en zorgen; toch is de I{ezenkamp er
tot nu toe in;geslaagd hierrloor te komenr ofl dat rrrei dank zij rle mederryerking
van alle Ieden.

De aansluiting onzer vereeniging aan cle l{eoerlanosche Athletlek
Unie r,verd een felt; dit geschieade echter riret behoud van den Zondagmorgen vool
hen, die dan ter kerke gaan.

De jearliirscËà uitvoering van de ï{azenkamp mocht ook difiaa1 $/e6r
geheel Seslsagd genoend worden en in aIle opzichten een succe§. Dit 6iunstigeresultaat, voor een ultverkochte zaal-, met een gunstige recensie in àe Nlj:
meegsche courant, 1s hoofdzakelljk te danken aan de uitnemende leiding van
den ïíeer Huiernan, asn r,vien in dit verband eon bijzonder vroord van danÈ toe-
kont.

Behalve de Jaarlljksche algemeene ledenvergadering wordon ! bestuurs
vergadering,en gehou<lon.

De tooneelavoncl kon helaas niet doorgean.lia lang zoeken was eindeà
l1ik de keuze gevallen op :tflIet, rJespennestil. Da&rna lc,vam echter d.e modedee-
liog, vnn hoogerhand, det wllden wij vergunning krtjgen tot de opvoering van
qit stuk, oP onze tooneelavond, da }lazenkanp zich Ciende aen te sluiteà Ut;
cle Ïiultuurkamer. Besloten werd, rlaartoe niet, over be geen, rnet welk beslult
de toneelavond vervlel.

iïet kersenfeest slaogdo ook dit jaar uitstekend. ïIvenals verledenjaar verdr;;enen ook in Ip42 weer tallooze kersen in diverse hongerige magen.
lÏet doen van uitstap jes , was , gez-ien de onstandlgherien, d it jaar

onmogelijk.
De zoËiersport werrl net veel anino beoefend, vooral de athletiek.

Het olubrecord voor discus- en spsoï',yerpen klvam op nàam van den lleer Ï,iees-ters; verde:: hebben zieh onde::scheiden de ïIH. CompanJen en Lubbers.
Ï/oor de zaalgiyrnnastiek was de opkonsÈ vrij goed; ditzelfde kan ge-

zegrö, ryorden van de wÍntersporten:voetbal on lrockey.
Er rTerden lt/oÍn1g conversstieavonden gehouden. ïr. van iliestreenen

§prak over zi jne ervaringen tijdens den elfstedenbocht, terv;ijI de lIeer I{auer
het onderlTerp besprak :*'r'&t hebben v;ij oan de Kerk, en vrat hàeft de Kerk aan
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onsti? De belangstelling voor beide avonden was groot en ze &ogen in alle op-
zichten geslaagd hseten.

De viering, van het Slnt Nicoleasfeest geschledde opger,r;ekt en met
veel pleizier. Ook dit jaar bleek Sint ví6er verrassend goeci op rle hoogto te
zijn met hot doen en lnten en de bijzondere eigenaard.ighoden van diverse Ha-
zenkampers.

Bij de gohouden llng-Pong uredstrijden kwnm lr,ïej. Bennink als eerste
der demee on de }loer l,feesters als eerste der heeren uit het, tournool.

llen goede Kerstavond besloot dit IÍazonkampjeer.
:,?at betreft het Clubhuis-bezoek, d.at rffas van ele zijde der Jcngeren

zonder &eer good te noefleÍr. De ouderen worden opgevrekt dat goede voorbeeld te
volgen. tI{et }edenaanta} is vrtj/constant gebleven. }Ietzelfde g€ru.t voor de
buitengeliJone leden. De led.en worderi ongewekt om &eer donateurs te v,'erven,
want van deze hebben r,viJ nog goen voldoend aantal. ïlén lid rnoost geroyoerd
',{orden. rían de Zeevaartschool gaven zLcïr aanvankelijk ,O Jongons als }id otr:"
Leek dit op het eorste gezicht een belan6rijke loden aanwinst, spoodig bleek
ons, dat de belanEstellÍng dermate gering was, dat or ven het getal van 5A
praktisch niets overbleef. Als groep zíjn deze heeren ons biLLer te6engevalle
len.

Uit de.Burgerlijke SlgpfuyA)*.r'reinig nieuws te vertellen, Het be-
langrijkste op dÍt gebled rvas tréV'yii$WLijk van Mej. van :rfestr€enen,

Het lnsigne voor het I0 jarig lirlmaatschap vrerd uitgereikt aan de
dames §rnst en Pebon, o[ voorLs aan de heeren de Vries en hieosters.

Een der nieuwste regeeriniqsrnaatregelen Ís de verplichte aansluitlng
bfj het ltlederlancisch Gymnastiek l,Ierbond, van aIle gymnastiekvoreenigÍngen in
den Iancle. Ook de llazenkamp dient ciib te doen, De leden zullen cle bljdrage,
rrvelke hiermode gemoeÍd g,eat, zel-f clienen te Cragen.

lriet een rvoor<l van erkenteli jkheid jegens de plaatseli jk 1rers voor
hare belangstellencle houd.lng en wehtril-lendheid jegens onze voreeniging, en
woorden van dank aan cie ïoreeniging Levensnorgen en de Bewaarscho0l, vër-
klaart rle steller van het jaerversleg zlch wel tevreclen, Erriar nog nlot ge-
heel voldaan. Iïij lrrekt de leclen opr om steeds door te g,aan op den goed.en rveg
die leidt naar eerl nog grooter en-nog bloeihder veraeníging.-

l,est best, besluit steller met eeri woord van bijzclnderen dank aan
do heeren l{uisman en van lfestreenen, voor hot vele goede, dat zli deden in
het bolang van de Hazenkamp.

Een harLelijk applaus volgt na voorlezing. De voorzt[tter merkt op,
'1at d.it applaus irel geheel voor zichzelf spreekt, €r denkt den secretaris
zaar harteliJk lroor diens uiLvoerig en keurig verslag.

Iíet woord is thans aan den pennilmeester vCIor illens versl*6. De taal
van een dergelljke funciionarls, die de droge taal d.er cijfers moeL gebruíken
is nooit een geheel dankbare " Deze, functionaris heeft zich op een geheel spar.
te en aantrekkelljke wljze van zijn taak gehveton. Ifl een boeiende uiteen-
zetting der financieelo resulLaten, zonder te vervallen in een droge opsom-
ning van cijfers, nemoreert spreker het belarigrijkste, wat op dit gebied in
het afgeloopen jaar is gebeurd. Uilr zijn résrrmó moge aIs belnngrijkste onder$
rleelen de volgende in het, bijzonder wordsri genoemd:

Het jaar L942 is beter gelffeest dan hot jaar L94L. l,ïet name heeft de
uitvoering der ï{azenkanp, na aftr.ek ven alle onkosten, een batig sààdo geg€-
ven vÉ:n rond f . 2'lr.- Spreker hoopt zeey, clnt clit ook het geval zal- wezen met
anze uitvoering, ciie voor iie deur staeb. Rlj de bespreking der verschillende
ontvan6lsten aan leCen-en andere contributiets, blj.jkt rrol, dat die van de do-
nateurs a*ri cie lag-e kant j-s" Ë;;reker r,vekt allen op, orn te trachten, die eon-
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tributie altans Ë-Q trachten te verhoogen. Iiet he t oog op oe I "§" uitvoering
deelt §preker nog mede, dat rrioírogÍBÍiffiërlr welke op hemCen en blouses lvorden
godragen, ro{r, steeds bij den Ï{eer Aartsen te krijgen zijn. lïet is sp.reker op-
gevallen, rlat de kosten voor het clubhuis aen 0"o hoofle kant zijn. fooals ree,S
rverd opgemerkt, is er een ov(iïschot getveest van de uitvoerÍng, ttlelk overgchot
mede heef t ger,verl<t bij het bereiken vaÍr een bctl-g kassà1do van f , iL] ,)-5,
ror*arrtede naBr L943 r',/erd overgegaan. ISij rle §panrbank beschikken rolij over een
behoorlijk tegoed.

Spreker heeft zich de noeite genonen, eens na te ffaon, lcr Sroep
der iedon, rvat voor iecere groep de ontvangsten zljn, die san ccntributie H

wordt opgebracht en ïrat rlaartegenover staeL aan onkosLen, aan die gro§p be:.
steed. Uit d1t interessante deel van het verelag vo1gt, dat van de vrouvrelij-
ke ledea, de damesgroelien het beste ovarschot hebbert. Yoor Ce mannelijke le-
den geldt dit voor cle heerengroeli.

§preker brengt oen rvoord van dank aan da }ljstvoerders, \,ïoor hun
werk. Er is slechts eell bedreg van f. 25.- aan oni-nbare posten. Een woord van.
zeor bi jzonderen d"ank verdienL zeker de ileer Asrtsen. ï)eze had per begin van
het jaar L94 ), wat bstref t do 1eden, !,Íaarvan hi j rie Ii jsten bi jhield, geen
cent schuld "

Een v,relgomeend applaus volgt op het uitbrengen van rij-t financieel
verslag,. De voorzitter brengt den stellor woorden van dank voor de prettlge
'wijze, waarop heb verslag is uitg,ebracht

Bij het besprokon van de beg,ïooLlng voor het jaer L943r'ovelke als
vol +gend agenciepunt thanri aan d; orde is, noent de penningneester de verschil-
lende poston der begrooting. ï'{lerult blijkt wel, dat qe ontv:angsten zeker
niet opbinistisch gernand zL jn, terrvi jt de uitgaven daarotrtege n z§,er ctegeli jk
zijn bekeken. I{et resultaat van een en ander ls oen begroot tekort van c&. f.
94.- §preker hoopt dat onzs a.s. uitvoering vreeï even goed z*L slegen als die
van verle<len jaar. Dan zaL ook ongetrvijfeld het resultaat, zíJn een batig sal-
do en hoopt spreker dat het jaar L94) weer net esn vooï<ieelig salcto zaL 8e-
sloten Y"crden.

Tot de getrouvren, welke dlb jaar het lnsigne vervrierven voor het
tCI Jarig }idmaatschap, behooren de danes : Buze de Ëmidt en ïruus ïan F,.rÍm-
pen en de heer ï'ree Sasssen. De voorzitter reikt aan deze leden het lnsigne
ult met een psar hartelijke woorden, traar*rede de vergaclering instemt door een
hartel-i jk applaus.

§r volgt thans een korLe pauze.

lia de psllzo is als eerste punt aen de orde : de v*rklezing van be-
stuursleden. "{an de beurt van aftreclen zLjn liiej. C.Febon en de Eeeren P"Àert-
son, J.GrooLenhuis, G. van Spraryg en A. ven',','estreenen, ,,trelke terstond her-
klesbaar zijn. Ingevolge Axt.16 van het ïíuishoudelijk lteglement moeten cen-
dldaat-let1en voor het Algemeen Restuur mj-nstens 2 x 74 uur v6ór den aenvang
der vergadering schriftelijk bij den [iecretaris rsord.on ingedlend. De candi-
daatstelting moet geschietLen rnlnstens door drio stengerecht lgde lederi, welke
zíjn }ed.etl /[e',vone- en buitengewone leden/, die den leeftijd van ]B jaar hebben
berei-kt. De inci.ieningsterrnijn slodrt dus in dit geval Dontlerdag 11 ltebruari
om I uur des namiddago. Ie voorzitter constateert, det van de zijde der leden
geen }ijst van candidaat-bestnursleden is ingerliend, en d.at rnitsdien de aftre
dende bestuursled"en a]Ien z:-jn herkozen. §preker vraqgb thqns de aftredende
besLuursleden of zLj zich een herbenoerning zullen laten we{gevallen. Àllen
beanttvoordon deze vraag Ín bevestigende zín, r.raarrsede heb bestuur rlus ln zlJn
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oude vorm en sterkte vteer aanrvezig is. De Ï{eer van';ïestreenen vestigt nog e-
ven de aandacht der leden op het volgende felt : IIij zel v,rel weer zitting ne-
nen in het Bestuur, raaer nlet in zijn oude functie van secretnrls-penning-
meester. Die functig^+g*§hegs i-n tvree deelen gesplitst en v,rel za1 cie lïeer P.
Aartsen thans als FËfrhÏfrEe*Ëstex fungeeren en de }ieer í"Grootenhuis als pon-
ningnreester. De voorzltter dankt Ce nieuw benoeude bestuursleden dat zij oen
herbenoemlng hebbon aang)enom.en, en priJsb zi-ch gelukkig, dat de prettige sa-
rnenwerklng ln het bestuur op deze wijze bestenrligd zal blijv€R, Spreker is
dankbaar, dat de Hoer 'rfestroenen als bestuurslld za:- aanbliJven.

Ïïet verslCIg van de financioele commlssie L942, rnrelke lvas samenge-
steld als volgt : ï)e rlemes Corrie Liaters en Àtti lirnsL en cle lieeren Jeap
Noordhof en Froe Maessen, worilt blj nonde van den lIeer ï,,fias§@r uitgebracht.
Deze vorklaart dat de con:mlssie de boeken en boscheioe:r van den penningmeeste:
heeft g,econtroleerri. en alles in c1e beste orcie heeft bevonden. Ii6 voorzitter
dankt c1e comnrissj-e voor haar v;erk, ëtr ri"erkleert d.Bt als gevolg ven het ver-
slag der fÍnancieele corunissie de pennlngmeester geciechargeord is voor het
d.oor hem gehourlen beheer der financioën cier Ilnzenkanp ov€r het jaar L942.

Yervolg,ens komt aan de orde de benoening 6en€r fÍnaacieele comrrils-
sie voor het jaar L94r. Op voorstsl van het Bestuur worclen bij ac:clematie ge-
kozen: d.e dames Ans Oosterlean en Geetje de Yries, benevens de heeren Yerdi
van ï{eerboe en Jaap §iLolk, rve}ke desgevraagcl verklaren de benoerring te rr.ril-
len aannernen.

YoordaL tot punt 9 der agenda r,uordt overgegaÉn: Iriededeelingen en
Rondvraag, verschijnt Ds. Geurtsen ter vergedering. Dë voorzibter ond.erbseekt
oe vergadering oen oogenblik en richt een vroord ven hartelijke lvelkom tot Ds.
Geurtsen. Spreker hoopt dat het niet de laatste keer z-al wezen rlat wij hem in
anze vergaderlngeri zullen zien; integenoeel, dat dit veel het geval za)- zijn.

nlj raonde van clen voorzitter worden thans de volgende ï:estuursmede-
deellngon geclaan i

Beslcten is dit jaar weer een uitvoering te geven en wel op t0 A-
pril à.s. ,f,es avond.s te half acht in de groote zae:-. van <1e ïereeniging. ï)eza
datum ls onder het voorbehoucl, öat geen offlcleele instantie onverhoopt d"e
groote zaaL zal blijken nooCig te hebben. i!,locht dat onverhoopt wel het geval
wezen, dan zal een andere datum rnoeten vlorden gefixeerd., eventueel zaL ook de
uitvoering kunnen vervallen. :;at beireft de kleoding worden d* leden verzocht
hleraan hunns nedewerking te verleenen, zoociat alleÀ lvat dit en ook lvat het
schooisel betreft,lAröer al1es punctueel ln orcie zal zijn. ïe toegangsprijs is
vastgesteld. op f . Ar75 per persoon.

De redonen, welke ons vorleclen jaar noopten, geen tooneelauond te
geven, zljn cle leden uit het verslag van den sec'retaris bekend. Deze redenen
gelden thans nog in precies dezelfde mate al-s toen, zoodat het bestuur ge-
meend heefL, hoezeer det ook te betreuren vaIL, ook ciit, jear wede ron €leen
tooneelavonil te moeten geven.

Uit heb zoöeven Senoemoe verslag ven den secrotaris is eveneens dui-
delijk geworden, dat de Hazenkanp zich dit jaar noet aan§luiton bij het Neder-
lanrisch Gymnastiek r/erboncl. i)6ze aansluiting is tn L)45 eerr Íleit geworclen.1)e
contribubie welke door het i':I.G.Y"lvorclt gehe.ron, bocirae5qt per lld van cle I{a-
zenkamp vanaf 16 jaar, f.0r50 jaarlijks. ï)eze contributie àaL een dezer dagen
rvorclen gsind.

0p J0.{pril &.s. zaL in de kleine zaaT- der Yereeniging lnrorrlen ver-
toond een film vRn r1e l.íecierlancische Àthlotiek Unie, uitgaande viln de 4 geza-
raeli jke athle biekve reenigingen te ïii jmegien : de Blauvre Vog.els, Iixelsior,
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tuilt en de ïIazenkarap, De film belooft zeer interssant to wordon, zoodat de
1erlen aangeraden worlt, indien rirogelijk deze fikn Le gaan zien.

Bi j de rondvraag noem.t de lÏoer ïulsnan het woord en verkleart, dat
hij eigenlijk begen de uitvoering een beetje opziet. Gemakkelljk ls een en
anrler niet, gezlen hot feib, dat hij aan bepelingen is gebonden, in het hii-
zonder lvat den tijd betreft. lïij rvekt cle loden op, hem aooveel rtogel-iik te
helpen, zích door een correcLe er1 ordelijke houding. be onderscheiden en al
datgene te doen, wat e6n go*de ui-tvoering kari bevordororl. Iii j is zic* betvust,
dat als hij een dergelijk beroeir op cle }eden rloeL, de uit,voering zal slegen.
I,ïog nooi| heeft hfj terergeefs een dusdanig beroep op de leden gedean. De ou-
dere leden norden verzocht, zooveel mogeli jk, in verband *tet r,roeiti jkheden op
textiel-gebied, de jongeren met de kleedinil le helpen. ïïet is eltiid prettiget
een uitvoerlng te geven als het unif orrn geheel in orde is, cian waJlneer "fi.en
met leden moet werken, d.ie verschil]end gekleed zijn.

De woorzitter rnerkt oËr dat hfj dit bezr,"raar van den lIeer Hu$snan
aeer ga.qd aanvoelt. 'Ioch is spreker geneigd, on het }ichter Le laten wegen
oan oà#'ffi$Àman. In een tijd eis deze zíet-món dat rrleer ooor de vingers cian
anclers. Bovendien horlnnert spreker zieh, dat hfj tijdens de vorlge uitvoe-
ring kennis maakte met eon collega van den iïeer iïuisman uit','íageningen, die
de prestatiets van de leden zeer roende, doch heL feit, dat op kleeding-ge-
bied roor een critisch oog lvel wat viel aan te morken, van geen belang uond.
Spreker is dus overbulg,cl, dat het den }ïee:: l.iuisrrran ook dil maal weer zel g,e-
lukken, een uitvoering, te geven, diè een gunstig onthaal zal- vinden.

ï)e H*er Grootenhuis vestigt de aandacht op het feit, det er alsnog
gelegenheid bestaat bij he*r de geplakte spaarzeg.el s in te i,risselen t.egen geld

De Ïïeer van 1íestreenen vraagt de oudere r'teisjes en danes, om c1e

kleinere meisfjes, v,relko geen jurk hebbon, te willen helpen, met het oog op
d.e 8.s. uitvoering. Als allen, die kunnen helpen, dat ook doen, dan zal het
kleedinirvraagstuk geen goeilijkheid meer vormen.

Nionand meer het 'lvoord verlangende, sluit damrop rie voorzliter rle
vergadering met lvoorden van dank aan den IIeer Hu&ilman, bestuursleden en leden
voor c1e prettige saÍaenvierklng en de goede geest; zeev in het bi jzonder gelclt
dót noor den van iï?streenen, rrelke thans 15 jaar lang met de 6rootste tïou',rr
en toewij,ling iie trelangen van de ÏIaz,erikaÉp heeft gediend. ,

voorz itter De secretarÍs.

Il,

-)

zf-

I

At

u/
tw?


