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clubhuis oP het terrein
trl,eirensmorgenrr *,** d." Hazenkarnpse l'Yeg' Aanwezig is het voltallig 3e-

stuurl cle lirectuur T,ieha.melijice 0ntvrii<k-e1ing, de Ï:Ie*r $erbeek, d.e

ïirecteur Gessteli jke 6ntwitc}tà:"ing, de }ieer Kuiiart, cie spcrtleirler
{J.G. I de i:1eer itad.eÀaker en rle voo::sitter Yan de te vormen -iïaad" van

comnissarissenl de ïleer tichuller. Yoorts zi jn vclgens getek"en<le ;rre-
sentie-lijst aalwezLg 14 stemgerechtigcle en 3 niet sterng;erechtigde

leden"

0n 8.c5 uur opent d"e voorzitter, tie lÏeer iiuisrnan, r1e vergacler:ing lttet een woorri van

vyelkom. ilaa.r dit een buitengey/one red.envergacleriirg is, zal hij geen la::ge speech

hor.raenl doch deze belva."** tóo, d* J'::.a.rvergadrering-welke in liiaart gehouclen zal wo:'den'

r.,Íe1 zijn er enige vreemde g"ri"t,t.o in-de*vergad-Iring. In d-e eerste plaats is dit de

Hr. *uilart, .e nieuwe directerfr voor àe geesteiijke orrtwikkeling. Hij heet heÍ[ sne-

cíaalwalkomenvronsthe;aveelsuccestoel:iiziinnieuweenmooietapk'Voortsis
aanwezig de lleer lJademaker, een vp-n de bei<ie nieuwe leiciers v&i1 de p;rmnastiekafclei"ing

C.G., oàk h*rn rvenst de voor$itter veel sueces toe'
Ïe 3e aatt:.tezíge is s.elr ;ar*íi*rrg lid' va:r de Ïiazenkamp" Hii komt nooit op de lessen'

doch leeft met de verenÍging mede. ïit is de Heer Ëcluller, <lie naar deze vergadering

gekomenísornd-ejuistegr*grru.rrze*<enbetreffenriehet0'o'ulteentezet'*'er'IJaaris
- iyl vorige vergaöerir:gen al ilet eun en ander over verteld, doch d'e Ï{r' $chuïler kent

gehele situetïà vsÍr Ëet c.G; en wil nogmeals een uitvoerige uitleg geYen om rnisver-

àtarrdet ult de weg te ruimen'
voort:; stert d.e voorzitter ;oorrde noturen va.n c.e vorige ledenvergadering op de vo1-

gonde verga.dering iroor de secreiarÍs te d'oen voor lesen en direct ove:: te gao'n tot
punt I varr de a6ende; lespreking van de ontv'rikkeling_: van het rqerk in het centraal

sebouw. De vergade:-ing gaat hierrnece accoorrl err d'e voorzitter geeft v*rvolgens liet

r,voord aa^n de I'ieer Schuller'
}ezeiregintrnetinhetkort}:etwerkvaJ}deYï''iUÀ,yrelkeinneder}andvertegenYÍoor-
àigd wordi óoor d.e éi1ïJluit een te zet1en' i":et àe À'ï'i'ti'J' nu heblen tn ï948 enige

vertegenwoord.igers uit i{ijrnegen, te l,'reten ïiej. ljurrrriond., d., Hr. varr Brop,khoven en <le

Heer Ëchullere besp:,eking"* !*ró.rd over de Éeropvoetiing; van cle ieugd' llez'e l{ijmeeg-

se commj-ssie heeft vervolgenË verschillence bes'niekii:pjer:, gevoerd rnet de Haard er: de

yalkhorst en nog enkele a:rdere ve:'enigi-agen. Ieze besprekingea r,ijn echter op aiets
*itgeË.open i.v.il. d.e vele heilige huj.;ie; werke er bij ne diveï':'-;€ y€royriliingerr be-

stonden" Het dooÖlolen YLqll deze besï:rekingen geschi"edd-e in 195(-)'

Ee iio'en van.Broekl-:oven e* í,chul1er wilden ecàtez: niet op';*tren' lir vraren wel vele

kleine vereriiS;ingen en da:*:naast elc ]lazenka:np, een eirote,ve:'eniging' riie echter nÍet

aan d.e julste normen beantwoordcie. uiteincl"ri;r is d.r:or cle comnissie contact 5leaocht

met de lïazenkampl waa.rbij veie besprecin{ïen wr+rrlen gevoerd, met van r]'e ztid'e v*rr t1e

ïrt rï-tïïI* r*ruouk oni ove:. deze besprekÍnrïen te zwiigenr i.ï.n. de kans op mislult-

ffingen.
Het doel is, dat de ïIazenkaffrF een:nieuwe, het*r gerichte, koers ge'at vo}gien' Ie Ha-

zenk.asïy) g4:.oeit, rloch moet ,.o!1 1;rotey wordenv want 1oo0 let1en op de 120'C00 tiijrneg'e-

narsn is nog níet veel. Ook is d-e Hazenka:'np een veïeniging voor licha.nelijke en

6eestelijke ontwiickcling. Ieze geestelijke ontwikkelir:g: moet uitgebouwd r"rorden' iïen

Sïoí::.t) nijmegenaren ír: n1 berei-r{ om riit geestelijke r";erk uit te breiden ten hehoe'e str

í*, ir* tattozen, uie geen vri je tij'is vulling hebben

0r:r d.it te bereilcea konclen c1e io:-EeÀo.e ririe puntotl Yer'.Yerenlijk-', worden;

a. ïlitbreid.ing var cle LichamelijLe vormirrg t-oo, rle aanstr:lling v*,r cle Heren verraeulen

en liariem*ker.
b. aan te vangen met de geerrteliji;c, vr:rmina{, was.rYoor eeu deskirndige kra-cht in de irer'

§oon va,ll c1Ë ll:'. I1'uilart k'oR I'rorden r:':''::getrol;kerr'

c. het beschikken over rieer :.uimte, 'oat o-irgelost r'rerd tïoor het iruren .,a:1 eeï) ged'eelte

van het 6entrae.1 Ciebouw. ilierva.n kon eeIr. xaai ing:rtricht rrrord.en tot *rymnas'tiekzaal

tez.,,ryíjJ ;Ï"ffi&t-"f,"Lí" ""t,,qorden 
ing;e'icht voor cie huieelijke ontva'n8st' $r:k zijn

hier nog rneerd-ere rnogelijkhed'en aas"vezlg'
ïesurnerend kan cle Hr. ,';chulÍer rlus eonstatóren1 dat cie vereniging weÏ gegroeid' is'
rloch d.at r-[e geestelijire ontv,;i}<lceling is achtergeb}even. jJoor stettn eÏl rioor cie aa::-

stelling_r; van eën ctesÈundLig leicler kal clit t'erk uitgebouwcl worcen' lJiercLoo:' zullen

ook velen in d.e gelegenheid gestel<l worden, orn zicË bij"cle Haaenkarftp aan te sluiten'
om dÍt werk mogelijk to m*lcei, kreeft d.e.corrrnissie vaf,l t"íi;megenaren zich 2 je'ar garant

gestelcl voor dë koàten. l{ierdoor: kan het d"oet, ciat uitgec}rukt worrJ"t in de statuten



beter ve:'vrezenlijkt vrorden. ïrina.:rcië1 is al1es goecl voÖrzí*n, zodat op dit punt ook

fleen zorgen behoeven te besta.an.
llit rle kring van belangstellenrlen is een nieurnr c§rï:ssaria.at sa:tengesteld-. !e taak vavr

rlit co:nmisoariaa.t is, tu u""g*rr; cia,t all-es go*d loopt en er geen financieel bsnkroet
komt.
len gevols van dr:,,7e nieuwe situatie Ís ook, dat het op handen zi;inde jubi-leurn op íiiran-

i:";:,Jï:::"ï:::;"1"ïil""iï:;""ï:;ï:t arr*u i,*,oo*i*#,,r1en zij t.%.*. saarne eens

eer rÍ'pport ontvangen of alïes go*ci loopt en va.n cle peri.ni-n{ïïees-r,er willen vernemen of
alles fina.ncieel s1uit.
ï{et d.oel is1 dat r,ret de kern van oud.e Hazenkarnpers een niertv,r geheel vrord-t opgetiouwdt

dat groeit en bloeit tot in lengte van jerenl aleius besluit d.* i{r. Schul}er rijn be-
too51 .
Hie'na stelt de Heer iicsuller de a*rrrwezigen in de gelegenheid vïagen te stellen,'rYaíirva:
door een 6 tal. a-en'.vezigen 6;ebru-ik wordt 6iemaakt'
Oo Ïlr. Jaspers richt een vraag aan h--t ljeet.lurllngevol6';e art. 18 va.:: de statuten moeten

nieffiarissenbenoemd.wordend.oorde1edenr'ergader,'Íng,opvoordrachtva-nhot
lJestrlur. Gaarne zou hlj weten, vr&,€rroÍír rilt in dit geval nog níet geschied" is.
Ie voorzitter ar:twoordf clat nog niets ofÍ'icieel is vaetgelegd.l cioch tiat rleze voordracht
t.z.t. zeeY zeker zal komen.
,l{ierop vre.agt iïe Heer Jaspe::s' lÍr&B.roin irr het jubileurnboek dan reeds de Haad van CommÍs-

sarisson vo1led-ipl staat afgecirukt.
Ïe IIr. ,§chr:}ler antwoord hieropl aat a1les kort voor Kerstnis zijn beslag gek"regen

heeft. ïda het 2) jari6 bestaan uou clit në-a.r vorer:. komen. Oe vi*ring van het 25 jarig
bestaarris echtlr een goede gelegenheid. orn met d.e nj-euwe lverkrTijze in de ilaz,enkamp

n*.u." roíen te ku-egrg treden. Ioor deze korte ternijn is er geen mogelijkh.eiti tot over-
Ieg geweest, vraar<1-oor het Eesr;u:. d"us ggeen rugtre§rlr&.ak met de lorlen heeft k;unnen houd-en'
pe-Hr. Jaspers zeg*, rl.at hier rloor lret beetLlur tiingen zÍjn gedaan, 'Jie in de oÉ:en vaÍl
rle leden niet juist zijn. ]íij gaat'+re1 met het gehecl accoord., doch níet met tie t.'eg

rlie bewarrrleld. is. llii ziet d.it als een krenkinp: vaa rechten'
Ïe llr. ijchurler altwoo:.d hieropl clat vr-rschilleri,ie punten niet openli-jk naa.r vorr:n ge-

bracht kunnen srcrden, rloch hlj vraagt of het niet rno6lelijk is, nu dit voorstel in te
r].ienen en te behandelen.
Iit blijl';t echter niet mogelijk te ziin, tia"'r dlt pimt
vrord.on.

rir,n geconvoceerd had il ienen te

I{iero;; wor6t besloten het co}lege vaï: L-orrrnri"ssaris.sen te heschouvren a.Is een colLege ve"Ii

colimissarissen ad hoc.
ïn aa:rsluiting op d"it punt deeli d,e }ir, llchuilez" nog medel d-at voo:'cie receptie d"e

commissas'is iler lloninginy in Gelderla::d1 de IIr. ,.*uar'les van uffort het nieuvre 'nerkcen-
trum va:r d-e Hazenkainp-zal openen en dat hj.erna zal spreken het hoofcl v*"n de afdeliltg;
.rorrainpj huiten schoöIverba:rcl va:: het iriinisterie.ra:r onderwljs, r1e Hr. Costerlee'
0:n dit te regelen was het college va-n Cornmissarissen noc]ig'
yervolgens vraa;:jt c1e i{::. 0osteï"laan ïvanneoí' }ret 'lentrae,l Gebourr voor het verdere 

"o"erk
ter beschikking korut.
De Ër. íichuller a:,rtwoord hierop, d"at riit cirect na, de fecsteli-jkhedcn zal z|in. Lre Llr,
K.uilart zai riit narJer uitwerken.
yoorts *ri1 de Iïr. oosterlaan ook gaa:"ne weten, welilee rLlintr-n tcr beschÍi<king kolien,
ïi-t rijn de ggymna,stiekzanl €.aí ire kar:.t vp:r d.e Bijleveldsingel, do ztizaal aan de kant
van d.e-ilend-rik Ï{oogestri:,e.t, beiden geàurende de gehele vreek. Yoorts ce p;rote naal s.te-

,irrrencLe drie ayonaàn per week. verder kan oi: d.e benedenvercliepàng al1es gebruikt vror-

d.en, ijoven komt een za.aÏ1,je voor enige da,g,en per vreek beschikbaar'
voorts ka:r er nog gebr:iiwri" ,rEoïden. F"jr zijn material-en.
lle Hr. §. Vonk vraígt of cle }lazenkarnp rïet riezelfcie soort je,:gri gaat werken als de

Ha.,ffiï-?íïGlkhorst
Ie !Ir, Schuller zeg*, d.at cle ]tazenka.r:p aile jerrgd. wil hebben, doch ciit anders zal doen

dan rle Haard. Dit i.Y.Iïlr r:nu e doclstellín;::en' La:rgzaam za1 hiertoe lvorrÍen oveÍ$€$Éarlr

_De Hr. Kuilari zeg;t,r,Jct kia'n geen vrees behoeft te besta.a:r in de Y,azettx-amp, d-at cieze

over:heerst za; "rord"r, 
d.oor dezó jeugd.. ï-)it ka.:r als er een g;ood rh:aagvlak- is, bestaa'::Ce

uit d,e oilde kern.
De ïír" lloose vraagt hoe het staat met d.e propaga^nda.
í" ii".*"tmÍre" ait*oor,l hlerop, dat clit bevnftst nog niet gedaal is. rle Ïlr' Kuilart
kwa;n pas begin Jarruari en ook àe beid.e sportleid-erÈ *.an het C.*. zijn nieuw. uien moet

ee:,st wat kunnen bieden voor r:tet propagairda maekt. Ileze propaganda sxixryry3m komt nu

met rte viering van het 2! jari6 bestaa:t. Hier mo;1eo nu gà*n fouten p;ernankt wnrclen en



d.e ïIaz,enkaslp r.a.a6ít en sfeer ina6 niet beschacligd word'en.

ïe lïr. Àlbers zegt vorvolge:rn, dat d.e huisbewaarci*t''van het C.G. r':st geuend. Ís en

d"a.t*Ëffiïr a1 riie ri'rr:kte klachten komen'
jle lIr, §chul1er zogt, clat de oolossing hÍerroor n.} gevonr]-en is, doch dat <i.an nog met

een Gerneente inetaltie gepraa.'b za.L moeten ,;,,orden. i,log even zal rle toesta:rd in het C.{i.
moeten *urden aangezten.
?;-jn et klachten ien as.nzien va.íl rïi-t punt, da.n kunnen fler.e aa-n

ïír. Kuilart vrorden door:63egerren.
ïe l1eer de Hartog zou F-;aàrne vrillen wetenr of een besluit va.n h*t College uan Comrnis-

sa_r:"-s-se*;§;;-ï T,igd of teniet gerlae.a k*rr worden Coor cle 1q,:clcn-ve::gadering.
ïe Heer Schuller antwgoy"dt 1 dat het ele taaK ve.vr de cor*rnissari-ssen Ís, toezicht te hou-
,Jen en d.e 5roed.e í{ÉJng: rran ral.*en te bevorcleÍorlr'Zij zullevt zicb itr geen geval bezich hou-

d.en rnet d-e cla€;elljtcse gang van z*ert in de vereniginpl'
Àls voorbeeld haait hij aan, dat, er nu f. 10.0S0.- meer ma{ï v,rorden uitgegeven on de

huidige begroting.
Iiet is d.e iaak, er voor te zrirrgen, dat d.e med.e-jeltgd vreuEde in het leven krijgt en

ziet. lïen sterke tegenstroom uit de leden ms.ekt c1e zaal<l ook finencieèè voel moei)"ij-
ker. Er is nu reed.s een berirag van f. 25nAA.- uitgegeven voör de verbouw en inrich-
ting van het C.G. llit Ís nict gedaan om baten ie verkrlisen, d.och on een gunsti6ler
jeugdteeld. te krijgen. Ïit is vooral in liijri:eg;en noo"ig, iLat in c1e statistieken sociaal
zeer arlg;Tnstig afsteekt tegeaov+r de andere sted-en'
Ïaar:aieraantt verder nresyr rrrageyr te stellen heeft, nee:rit de vor:rzitter weer het woord
ern d,aÍrkt <j.e Hr. §chuller voar zLjn duitlelijke rriteenzetiing. Hij spreekt cie hoop uít,
dat hei',,yer.i{ I'r&t nu o'ïlsijez,et is volkarign za.\ s}a.gen. i":er,e ka.ns krij4len $rii mir'ar een§

en deze kane mor:tu* *ij niet beid"e ha:rcl-en gri ji:en. iiel- koniien r:iet altijri alle for:rnele

ïregen bev;andelrl l,,,or..len, coch hij g<:eft rie vergadering óe verzekering dat zij voI1ed-ig
o,r: hem kunnen vertrottvrren.
Hj.erna. neemt 6e Hr. Kuilar t het r',roord-. Ïeze zeet, bli j te z:-jn, d-a.t hi j thans zi jn
masker van ilwarte ï,iet kan afcoen. Iïij zeg'"tr dat ii-e llazenkenp niet ba.ng behoeft te
r,ijn, ie ila.nertknir'rp had. een la:rg; linl<ri'bee" (4" sport) eÍ] een kort rechterbeen (d-e

geJstelijke o;rtwiirl,.eling). Hier moet iets aan g.'edai:.n worrj-cn. llii zal clit d-oen van
iiazent*rnp zijric uit en hij hooptl riat dlt rierk zal slage'n ntet aller hulp.
Ie I{r. tc}ruller: dallkt hierna affe aarnver,Lgpn voor hun beJ-angstel-iinp- en verlaa.t d-e

verf,aciering,; , uit51eleÍt1e g;erJr..a;r rloor rle lleren i."iuispa:r en Grot<lnht-;is.
,Iijóens dr: -4.fvrdigheil1 van cïeze trerenl neeii'it d"e lir. lJennink de l"eldinp: v{iÍl d"e verga.-
c_eri$g o1;er, en vraagt niach.til.iing om tij,len* e1e a,.s. uÍtvoe:"irr6:; d"e ÏÍeren Ilui*rnan en

Grotenhuis te moplen benoeinen tot ere-leclen va-n tie liazenica:::p.
nit voorstel u,'ord.t door d.e vc::gaderingl bi j acciarnatio aanvar,rrcl .

l]e lieren Huisman en Crotenhuis komen ltíeer terug in ile vergaci-er'l ng en rie voorzitter
stelt het laa.tste nur:t vÍin dgJ(soxdxraegca.axcdexor.dee de agencia, cle ronC"vraa.g aa.n de

or'.j.e.
Fe Hr. d.e .ilarto,r d.eelt ;:l{}cl*1 cl"at de iubÍle::r*hoeken ge:'eed" ai;n voor de verkooP en det

hij mensen, Cie een raalrbiliet
vev'strekt. t/erschillende leden

stellen u ich hie::rroor beschikbr:.ar.
Ook d,eelt d.e ]ir. cie ïrartog med.e, dat cle receptie ziet toeganlcelijit r,al z-,ijn voor de

lerten.
Ïe lir. yerbeek vraagt hulp voor de a..s. uitvoerÍng. llij heeft eevr lijst met narnen

sanffiEfiËïd.'l*àn ailen di.e hierop staan ver:klaren zich tot lteloen berràid. ï,iet de

hetrol<ken led.en za.} nog een naeiere besprelcing volEen'
ïn aansluiting bierop, merkt d.e voorziti:er op, rlat het.Sestaur dit jaar in de zaal
2e.7. zLtrten en d-gs niài tca.r: helpen. tdrr moot toch Eezor6-{C. worrlenn lrat iie za.ak 61oed

dr:ra.it. 'iiij vr;-'.agt dae.::orn aan aLle aahwez,l$an hun uiterste best te doen om deze avonri

Ín alle opzichten te doen slagon. te 9.5, uur
Verder. niets maeÍ aan de orde zijnc1.e1 sluit àe voorzitter net aen woord" van d"ank a.an

a1le ean:ryeaigen der,e vergarieringl na hen nogmaals opgevrekt te hebben alle med.ewerkin6;

te verlenen oïn de feesteíi;Lh"d"*r, roncl het 2) jarig." jubileum in alle o1:zicht en te
doen sIa::'en.

hq:t llestr.rur oÍ' a.*rn de

de ffií§T.ïE per *tuk "i:eri,ra.agt, 1íoorts vraegt
wilLen oJ:halgenr l,van.ï'Yoor geen vrilkaa-rt za'l wordc.-'n

Yoorzitter :"'"f7
--%Ér**-"_


