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uitgebracht door d,e Comrrriesier benoemd
in de ledenvergaderirg gehoudea op 22 Meí 1913_.
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Ie Conmissie stelt het in haar gestelde vertrouwen
zeer op priJs; naar beste weten ea kunnen heeft zíi zich ge-
kweten van de opdracht welke haar door de leden 1s gegeven.

ne doelstellir:g en het §rezen van ttDe Hazenkamptt zíjn zo-
danig, dat tot eJ-ke prijs moet worden voorkomen dat het voort-
bestaan of de groei va"n onze vereniging i.n gevaar zouden komen,
temeer, a3.s dit het gevolg zou zijn \ran misverstanden ef verkeerd
begrip.

En in wezen is dit het geval. Er zíjn misverstenden,
welke naar de mening van de Comrnissj.e zeer zeker uit de weg kun-
nea worden geruimd. Iaarnaast i.s er, in sommige opzi.ehten, een
verkeerd begrijpen en ook aan hen die verkeerd begrijpen kan
goed begrip worden bijgebraeht, na voldoende uitspreken ya.rr d.e
verschilpunten.

Yoorop bij aJ-len moet dan echter staa^n, dat verenigings-
belangen in deze dienen te worden behartigd.

De Corrrrlissie heeft zidn in de eerste plaats beraden over
de vraag, welke de oorzaak was van de stemming, welke zích op de
1.aatstgehouden ledenvergaderlng demonstreerde.

!e voornaamste oorzaak naar haar inzicht is: de verhouding
welke is ontstaan tussen de fabrlkanten en rrDe Hazenkanprt en de
gevolgen hiervan.

Hiernaast 1s er een versehÍI over de 2.9,. kamp-kwestie.
laatste staat o.io los van het eerste en is te beschouwen a]-s
neven-confliet.

Dit rapport zaa daarom eerst Íngaan op de hoofdzaak, no].
de verhouding fabrikanten-Hazenkamp en daarna de visie van de
Commissie geven over de gevolgen van de kamp-aarigelegenJreid.

Het was de leden """;;-;Ir*" ti.jd bekend, dat er een
samem{erking tot stand gekomen was tussen fabrikanten en "!e
Hazenica,utprr. Men kon dit eonstateren door al-ler1ei nieunigheden
welke plaats vonden als; de bekendmaking van nj-euwe Corunissa-
rlssen, het in gebruj-k nemen vaÍr een nieuw gym-lokaalr het gedeel-
telijk in gebruik nemen van het Centraa-l-Gebouw, de komst vaJl
een directeur voor de geestelijke ontwikkeling', eri.z,.

Ofsehoon het Sestuur reeds geruime tijd geleden toezeg-
ging deed dat de leden op de hoogte zouden worden gesteld vaa
de veranderingen welke men dacht in te voeren, bleef deze uit-
eenzetting aehterwege.

Het gevolg hieryan vras, dat de leden bij zieh zeaf gilr-
gen denken: Wat is er toch eigen1.ijk aan de hand ? ZLjn er r€-
d.enen voor dat wij niet worden ingelicht, wordt er maar gehan-
deld buiten de leden om, mogen wij zelf niet meespreken en wordt
aan onze rechten tekort g€daaÍr.?rl
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king met ttle Hazenkampn en waartoe verplicht zLeh t'De llazer:karnpn?
lat zijn de kernpunten waar het hier om gaat"

Nu moet men deze fabrikanten niet zi-ert af s mensen, die i.n
deze precies hetzelfde nastrwen, ofsehoon men het in hoofdzaken
wét eens is,

Teze beweegredenen ziint
I. fdeal-isme bij de meerderheid van de deelnemende fabri-

kanten.

2.lvïorele drang, om 1roor veel stuurloze ionge mensen, iets
te doea op sociaal- temein'

3. Bezorgdheld over het jeugdwerk, zoal.s dit door anderen
wordt uitgevoeld.

4. Het belang dat de werkgever§ hebben, bii een geeste-
lijk gezonde kern van werknemersl die hun goede invloed hebben
bij de overige werknemers.

Yooral dit laatste (arbej-dsvrede) is ddorslaggevend.
Bovendien is het thans zooveel gemakkelijker €;e1d voor dit doel
besehikbaar te stel1en, nu door fiscale maatregelen_gelde Yoor
dergelijke doeleinden besteed, onbelast z:-i?t_ of anders gesegd,
dat een groot deel van dit geld anders aan belastingen zou
moeten worden betaald.

0m een basis te verkrijgen, heeft men het oog laten val-
1en op rne Hazenkamp" op grond Yan de doelstellingen, in het
bijzonder, de geestelijke ontwikkeling'

Het is U allen welbekend, dat op dit gebied door nne llazen-
kamprr nog niet veeJ is geprestèerd, om niet te zeggen dat het
;éé" vefraarloosd is, zó Ze1'fs, dat velen ttne Hazenkamprt slechts
zien als een sportvereniging zond.er meerr hetgeen,zij in wezen
niet is, gezieà de doelstellig als omschreven in de statuten.

ne yoornaamste ootzaag hlervan was en is, h6t gebrek aaJI
middelen, En om dit even duideliik te maken en tevens aan te
tonen dat een, als ik het zÖ noemen Bag, bela::ggngemeenschap
met de f abrikanturr, waarbii ttle Hazelkóp" in financieel_ opzlcht
vooruit Z,os gaaÍ1 íoor het-Sestuur aantrekketijk n'asr wil ik
u de financióele toestand zoals die eind 1952 1^Ías' eiren aan
de hand van cijfers duidelijk maken.

De balans gaf per ult. JJecember l-952 een kapltaal aan van
,r 469.- 3ij de opmaking van deze balans is er eehter geen re--tening 

meaé gehoirden, àat er nog een bedra.g val 4 500.- was te
betalen aan àe §tichting ttÏ.,evensmorgenrt, welk bedrag als voor-
schot was ontvangen op oorlogsschaue.
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Bovendj.en $/aren er nog errkeJ-e te betalen posten, $raar-

mede eveneen"-àËu" "àaenins 
ir* gehouden en wel tot een bedrag

van,f 223.- ,oàui er elgeríiik eén negatief kapitaal was varr

f 
'u''-r", za1 u a-llen duideliik ziin, dat een regeline waarbii

irle Hazer**,r àor. rirrrncióàí-vooroéei zou hebben, onder deze

o*"tunàighàaèn Éii het Sestuur van ha-rte welkoltr Yí&so

De V"u.uS-rh àpkomenr er.ïvaarom koa tfle l{azenkamptr vroe-
ger wé1 rondkomen en waarom nu iet meer'

Deuitlegwelkehieropdoorolz?penningmeester,deHeer
van Donselaar-wËrd gegevellt is de volgende'

Nietalle}edenbetatendezelfd.econtributie'Junioren
en meerdere rïà;"-;ii--EE" eérrn kri jgen reductie ' Yroeger was

deze verhouding anders Aan"Oé laatsié iarel en moet er bij enkele

groepen elge"iï;Ë-sg1à Èij. !e.kost** i** lesgeving, vernieuwing
material_en, ""r.Ëórr}r 

,.*r, Ëàterialen ew'. zijn-veel hoger dan

vroeger, terwijl de ipiconJïÀn-fri*rm"ae geea-gelijke tred hebben

gehouden.

I{etvoorste}vaadefabrikantenkwarnd.usneeropdemoge-
lijkheia vooi-iíé-A"^"dcanp;, 

-ó* a* geestelijke afdeling tot
oniwikkeling te brengen'

Ziivragendaazvoordemedewerking'*',P?Hazerrlcamp,titl
de werksfeer varr Ae fabriàk";eugd: N9 *o;t Àen hier vooral niet
voor sch.rikken.Het 1s ,"i<à"-íi# d'e beàoeling varr de fabrÍkantea
de fabrieksjeugd in Hazenirnpl""rn*1 onder Íe brengen' Dit zort

de vereniging niet ten soö;;--i<oÀàn, tu'.';;l àà'é ieíed z,c;5 in
ón * sfeei nlet thuis zou voelen'

MenheefthiergedachtaarrSeegtelijk-cultureleontwik-
kelins, wel à"àó" Hrr"íi.rii";;r, EÀ"À veróer buíten direct
Iïazenkamp verban<i.

anaers-íe àega, er zullen cursussen e.d. worden gegevent

door de nirectèur Yoor Ae-Cieestelij*e öniwifcXeling' voor die be-

treffende ieugd in toka.l"*-t"* irÀt-Centraal Gebouw' docn op

uren dat frne Hazenkampu ,-à'í.ru ]-okal-en geen gebruik maakt'

Ïn het kor-r zijn de verpliehtlngen welke trlJe Fïazenkamp'l

op zeeh neemt dus dezet

l.uitbrei<iinsvanhetwerkvandeGeesteli;keontlvik-
keling voor de i{azer:,karnp-feóen, iR o"**óó*stemrning met h'ei cioel

van otuze vereniging

2.med.ewerkingverlenenhijdevormingvanwerknemers
van de ons steunende fabrikanten'

Waartoeverplichtenzj. endezefabrikantqnt.&.V.t'!E
HazerIcamPtr?

1, t{uurbeta}Íng voor het Centraa} Gebouw

2.InrichtingvanhetCentraalGebouwvolgensdeskundi-
ge aanwijzingen.

A, De beta]ing.van het sal.aris voor de lirecteur varl de

GeestelLike 0ntwÍkkelÍng'
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0mtrent dit laatste z1i nog even opgemerkt, dat de Ïiree-
teur 1roor de Geestelijke Ontwikkeling gesteld is onder het Sestuur,
dat deze zr jn werkzaamheden regeltr B& eventueele voorstellen van
deze ïirectéur, d.och dat hii dus volkomen in dlenst 1s van Ene

Hazenkamptten zijn opdrachten en richtlijnen ontvangt van het
Bestuur.

Het is vanzelfsprekendr dat d.e fabrikanten wel enig-toe-
zicht wÍ1Ien frouden ovèr de besteding Yan de S9l9?1- welke door
Ààn *orden gefourneerd, dit is niet meer dan billiik.

Dit doezicht zal beperkt dienen te zijn'
?,ij oefenen dit toeàicht uÍt doordat deze, Seldsefrieters

uit hun rnidden j-Comn:-ssarissen benoemen, terwijl íne Hazenkamp{
eveneerf,s 3 Commissarissen benoemt.- 

Deíe 6 Conmissarissen benoemen gezamenlijk de 7eo

Hierbii zai opgemerkt dat d'e Commissaris§en volgens de

statuten tot i*"f-fr"t66en de vereblging met steun en advies te
helpent- 

rÀr,rarilan i n Àa 'r ai rii vr.cr rrqll íi hegft ditSevoegdheden in de 1.eiding van de verenigLng
College dus niet'

ne te verlenen steun kan zij echter v4.11 Yoorwaarden aÍ'-
hankeliik stelien, doeh alleen 1n het kader van de statuten en

he t huishoudeli jk reglenent.

!e vree§, dat íxe Hazel].lcamptr !o_or samenwerking net -de
faorikanten aun' zeifstandigheid zóu inboeten, is ongegrond.

Àls hier dan nog wordt verteld, dat de grootte van het
bedrag àaàru:-t voor diï doel kan wordàn geput, de stoutste Yer-
wachtlngen overtreft, dat d.eze fabrikanten zich ten aanzien van
Ààt tekört op-àà- i"Uif*,r*feesten een royaal-staïdpunt hebben

eóÀt"iA, Oan-tcan àt" de overtuiging van de Commissie worden
uitgesproken, dat deze samenwerËin§ o{LZe vereniging slechts ten
goede kan komen.

Waar er dus een grote verartdering plaats-Yl1dt in het
werk yar tipe nàràrr:.uruprrr"za\ het een ieder aui0etiitt ziin, dat
de bestuurstaak er nÍèt eenvoudiger op za.l worden.

Het àí"u"-"*r.-f"iair6 aaí zu1.k een grote vereniging als
d.e onze steli op zien reeds §rote elsen; bf q ,9: .ÏitPreidir:g
zoals deze wordï gedacht, zd de verantwoordetijke taak zwaar-
der worden.

Een kraehtig en doelbewust Sestuur is dus eerste vereiste'

Yan bestuurszijde had meír zich al,vgra-nderingen gedaeht
on het geÀee1 beter te doen Yerlopen en om de -bestuursleden

met kleine zaken te ontlasten'
ivien Àeeft zich. "et, 

organÍsche opbouw gedacht, waarbij
elke ,r",r"rr*po"t zLin eigen beétuursmensèn kiestr. waarvan de

vóàrzitters- het diiecte-contact met het Bestuur trebben.

i

i
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Zodoende behoeft het Bestuur zi.c]n niet te vermoeien met de
dlrecte leiding van de onderafdelingen, slechts de grote lijn
wordt vastgestëfO en men heeft b.v. in de afdeling voetbal ziin 

-

eigen mensén, die de zaken, de voetbalafdeling betreffende, ze1f
sÍandig afhandelen,

neze regeling zaA nog nader aan de leden worden voorgelegd'

Àls eerste is eehter nodig dat de statuten en het huishou-
del-i jk-reglement wordqn aaïIgepast .

Er is een ontwerp-stat[tèn doot het Sestuur gema*kt, welk
ontwerp in het Sestuur zal wotden besproken'

Het voorstel van deze Commissie is, dat er een, Comnissie
zal worden benoemd uÍt de ]eden, om dit ontwerp te bestuderent
voorstellen hierover te doen aó fret Bestuur en na oYerLeg,
d.eze statuten en huishoudeliik-reglerment voor te leggen aaíI de

1eden.
Wanneer een aals,ta-t leden u1t de leden gekozenr- reeds.kennis

hebben genomen Yan deze statuten, z4 een vlotte afhandelir:g in
de ledeívergaderi-ng hiervan het gevolg ziin,

Zodra deze nieuwe statutea zullen ziSn aangenomenr legt het
gehele Sestuur rraaË mandaat neer en zaA een nieuw Sestuurr- op
E; *ijr; zoals in de nieuure statuten aa.ngegeYenr $/orden gekozëtto

lit voorstel is door de Commissie aan het Sestuur gedaan en
het Sestuur heeft zie]n irlermede aeeoord verklaard"

Er za]- dus, Ila aa11gr:emllg van de nleuwe statuten een nleuw
Bestuur worden gekozen.

Gezien de eisen welke aan dit Sestuur zullen worden gesteld,
zïyaarder zu11àn z3.in Aan voorh"*n, heeft orLze Commlssie, hoewel

àóËàef liggend buiien de naar opgóOragen !?4r . CIo^k hÍerover onder-
ïi;g ,rn é64"àirten gewisseid, màar ee? aetlnitief advies, welke
àii"ea*rnó zou wi3.lén gevenr.i! 9og tigf mogelijk'*Rekening 

houd.enC àet hèt feit, Oat de ledenvergaderj-rtg aan
d.eze Cornmissie haar Yertrouwen heeft geschonken, zal deze Com-

À:-ésie het op-p"ft" utètf*o, tz,.t. in-d.e ledenvèrgadering Yafl haa,r

zienswiize bl-i-ik te geven.

En thans komen we aan de behagde}ing van het zo$, R'even-
conflict, betreffende het kamP.

De Commlssie koet unaniem tot de volgende conclu§ie"

Ïndien door het Bestuur een be§Iult Ís genoenfl, zii-het ook
met n:iet afl;-steromen vóór, dan heeft e1k dezer bestuursleden
zlrelt te houden aan het genómen besluitn zelfs al is hij het er
persoonlijk niet mee eens.- I)e Commissi-e gaat nog
stur.irsleden. loYaaJ. aan de
mede te werken.

verderr dan past het ieder Yan de be-
uitvoering van het genomen bes3.uit
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Ïndien echter bestuursleden handelen in strijd met een der-gelijk genoaen bes_1uit, dan is oit -niet 
te torereren.lYaarheen zouden í1; ga?n, al-s bestuursbesl-ui-ten zeLfs doorbestuursled.en, niet &eer zbuoen woroen-nageleefd ?Dan is eï geen leiding meer, dan komt de chaos.trËlk Eijk, dat in zichzelve is verdeelcl, za3_ ten

Bestuurslecïen die aJzo handelen hebben b1Íjkbestuurstaak nÍet te b*sàffen, ïàaoà" iiut reeht omgeven verspeeld.

Ïndien men dit overrnreegt, zat men bij cle à.s, bestuursver-kiezing hebben te- bepalen ofïó"-r:;" gezonae vestend zil- inscha-kelen ia het bepal-en-van zijn "*àiËà"ï"ne verenigir:g heeft een gezond en kracirtig BesÈuur ,oeer vannode dan ooit.
i[yij twijfelen er niet aaJlr- of al1en, die het goed met ,,IeHazenkarnp" meàen, zullen À:.u"rJà"-i""Ëiing houden.
Naar eer e+ geweten is hier de zienswijze van oïr.ze com_missÍe neergelegd.-
't1s resultaat stelt de conmissie zich voora-1 één doel voorogens ïraat de goede geest terusfèrà',, -r"t"n wij gezamenllfrk dehanden inédnslàan om 'ÍDe nazenËalnr',i-ioÏ groter bïoài te brengendan voorheen en met de nieuwe mogèti;trreden xunnàn-*i; al1en mede-werken aan een mooi-, soelaul werËr-ii--ài"nst -van-Ë*ï 

algemeen.
Àls 'txe ËIazenkamptt *s geheel-, aieh hieryoor za:- inzetten,zaJ- zi j haai d.oelstel1ins i" pi"àii]Ë íenuen-s.àaràór,t.

gronde gaantJ

gegeven, hun
leiding te

$ijnegenrfS Juni 1913.
De Commlssie,

I
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