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N 0 [ U I § N lren de ledenvergadering r.an de Veeeeniging ,, ]* I{azeilkamp tr

gehouden op linsiaB. 10 November l-95; te 20,c0 uur Ín fuet
0entraal Gebou"rrr,ellhíer.
.rFJlWe zig vo1ia.t1-Íg Sestuur, 41 SternÉïe::ectr.tige Lecten, de

Iirecteur. L.o.,3e lleer i"G.verbeek en de }irecteur G.0.
Is. 3irnaird . Deze l-:.atste verschijnt te 21.0C uur ter ver-
gafiering

Yoorzitte r A.lir:isrnan cpent te 2C.05 uur ,"1eze vergaC,ering en heet alle le-
den van ha::te wel-kon. Iit riirooÍd rran ri'lellroit ge,ài tevens ujt maar de L-ai11''íe-

zige nre*l-eien en cl.e i{eer I.G.Yerbeek.
als Voorz-it3r de zt aL eans dcorki j irt ;<o:.",t hi j tct : -ö concltlsie Cat deze
avond de scnapen vr,n dc boi.:ken gescheiden zíSn, de darnes hebben n.1-rechts*
en d-e iieren links van de zaal pla_ats genöinen.
De;.t deze vergederÍnéï slechts dcor een.io-ta.I Leden hezocht wordt zal r,"rel

zíjn oorzaak vÍnden in het feít da1, öp deze ver,qaderÍï:s{ veel oude koek af-
gewerkt moet r,riorden. "loot'zitter stel t voor her-* punt ned.edelingen van cle

a65errc1a als prrni 2 te §ehandeleil,heigeen aLzo geschieC.',.
])oor omstanaL:gheC.en r,rerd. in de voor:giiande leC.envei'g:aderinq geen afscheid
Serromen vall de Cud-Sestuursleden. "ïoorzitilt' 

yrti st op net vele eh beJ-ang*
ri.jke rmerk Ce.t deze Cud-3estr-rursled,en vccr'àe iiazenkanp verricht b,ebben en
het is he::: een behoeÍ+,e der:e Oud-3estuursleden hiervool' in deze verqa"dering
oprecht ie C:nk-'n.
Yoorzj ttez. neent dat he t dieptepl*iit,viat betref t orLze f inanciën , zo l:;ng-
zanerkand vcor:i:ij is. Íiet spi j t Yoc::zi+,ter verschrilckelijk dat het 7ïezen*
kanpbla.d voor'1opig niet regelnatic za1 lcu-nnen verschijnen. Ïk' za\- rlezocl'l.t
v,orden rLààT een opl-ossinq ou cp een of Elnderte ma-níer C.e uitgifte van d-ii
blad in de toelcomst te coniinu-^r'3n.
,{oorzitter kan lreï.1roli,ens Ce -,rerh:u:eni.e nederleling doen Cat als }ir:ecteur
vooï d.e a.fde)-ing : Gcesteiijke Cntr,,;i,i:re1lns -,'r.i: oe Hazenkamp benoemd is Ds.

nen en vllaa.rt ia L-c:rr'::ezLg,e Led-en cf een ïèrn hen nog -,rï'l3en heeft r'nzal<e de

aanstellins ,,ra11 Ds. Barnarà, het is nissclien voor eveiltusle trrreÍ'enstellers
pretÍiger de ze vragen te stel len bii afv;e ztsneli van Ds. 3rrnr.rd. i{et btiik
àat geen 4er Leden vraqsn heeít v.'aarna Voorzi;+ter zi-Jïi vreugo.e te lcen-nen
geeft in verband met deze benoeniing, i{et is eigenlijl< zo dat de G.O. vÉivl oï1

ze VereeniginÉï op eeti. dood puilt geieo:len iso Voorzitter ztet in Ds.Barlard
de persoon om alnz,e ',/ereeniging oveï' d"it doCe punt he-on te helpen,
[oorzltter ga:rf vei"volqens over tot hei volrren,:ie punt der li,qend.a, n.1.
IïIJ..IGIIIG $Ïr,Íurxl{. Ïn verbrrnd met 3en ingekomen sc}ri'i.t Yen vs'Ïl het i'iiniste*
rie van JustÍtie,moeten enkele omschrljvingen ande:'s ln het tt€i'v ï,'orCcn qe-
goten. he-i, bet::eft hier d.e onschriir,'ing van de artikelen 4 /LL/LÓ van de

Statuten. )e r/ers-'ade::ing gaa-t er mef.e accocrd dat een en ani.er anders Om-

Schreyen t*orclt, zoals dit ve reischt wordt d oor gen, fiinisierie '
ïervols'ens vestÍqt Voorzitter oe aar,C.acht nog een-s op d.e kae"rtverkoo! YOor

het toneelstuk ,,Job heef t *edul dtt, hetgeen C.oor cnze toneelgrpep onder re-
Sie van de }ieer n..iasrers, op 28 lïovernber a.s. in de Grote laaï van cle líer-
eeníging ïrordt oprrevoerd, inverband, met d-e vier:-ng rran ons 25-ie.v ig bestaan.
Àatsezien wij als Hz"zenkarnpers zo veel morrenliik onze ei,qen boontjes .'r,'ill en
doppen, hoopt lFoorz j-tter da.t de f inanciele consequent j es vrellre aan deze Cp
voering vist :zttten,Voor ons. ze guns!ig no+"en++.lk zullen.z,:- jn,
Vóórrïïtór-geói'i veivclr,ens het r,'ioord aan de diverse BestuursieCen vocr het
brengen d:r notulen Van de 4 rroor*lr,.anC.e r,'E,edenvergaC,eringen.
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De r{eer" van liestieenen vïLiec1t of het niet rnogenlíj}c is deze notulen cn*
voor6;elez-on gced te keuren,aànérez:.cn het heni ncg rLl een langdrad.ige Se-
schiedenis toeiijkt. )e i{eer S.Kleintooh vinCt clit niei luist .3esloten
wordt de notulen van al d.e?e vergaderiligen vCoil te iezen.
;;s lfotulen van Ce leieyrve:lgl-,de::ing I5 lr3\Íertber L952 worden na vcorl-eiztlíi{
rcedgekeurd, evenzc i e notulen ,;-:rn de Lerlenverp:aderin6; vt-n 7 Febi"ue.rl 1?5J
tïa d[ goedkeurÍng C.er notuien var: lei.en-rerga.il.erir:.g C..d. B Juli 195J stelt
\rooztzitter vooï'een h",':.r'tier te rI:r u2s"utt.
l,ïa cleze peuze heet ce Voorzi;u-veT Ds. 3a1ni.r'C |,2r+.el-ijk rrÍel]:om Ín de I{azen*
icanfl-l:i";11o". ,.,'l hle ',r'cI net ï.duj Celi;'i is -':,t C= Le?'I ','e1l ? )s.3.1.p zich re*
nemen heeft r,eer :rcejl,ijk zat ztjr: z-et hr,i h-'t zo 'i,a;t Ds. 3. net ze"-r veel
anbitie ztjn nie-:1i'e 'i,Aalr ziil ornenen eïi z:c\ sic+dig zal in','ICrken in onze
Ilereenigins n.à.yÍ. dat altes rrai nu ïroÉ! z.3T vreenC is in een lcorte tijd
kan,irord.en omgezet in een ell<aar ke:rnen en begr,;j-len.
I{et volgende punt :SehandeI- ing Jaai'rrerslaqen van Secreta:ris en PeÍifl"iÍrmees-
ter. De gud-Fàrrninqiteester,r.'e IIeer i.Srotenhuii,neer:t hiertoe plu"ats achter'
de Sestuurstafel.
}e ;{eer vi-n }r;r''s:ilar geef t naeTn';' 1ea j i:l'rr''e::s}r:r: , drt uitl'eL-l.,'e ide vc rsrug
heeft de voll-e ::andacht van de vez'.qaC?rir-;; lrt.,-'"? r{eel'v.}. tvordt docr de

V. harteti;r: j.a::< gebreicht vcor zi;n ovetlf 'ch*ue1-i j lce ,irteenze-:ting-
ne Heey Grotenhuis geef-r hi-^rni eel cverzicht ttzake C.e Í-inaneiën rnadait
lri iaor.<t aàr' r,r.:ccrd va:: dui< tot het Sestuur richtte vcor de gelegenheid
IIIJ V U r u U

v,relke he:; se:cde:-i werd dit vers] aS uit een te zetten.
i,ir: 11a r-ri ro ativ.è1ting f inancien d,ani;t de Iieer Grotenhuis zijn voormalige 3e-

LlU *! Uv -rla

stuursleden vcor elmhorAEsrnm d.e zeeÍ p::eï'',i51e r,';i j ze ïriaà',.llo1l v,lerC samenfle-
r,-sr)-f T'.t q.i i.tt da::.k be-r,rel:t Ce t{ee:" Gr. i'3 .-le+:: Lii-r.sseli l.raor riI zi jn zo t^-
ltv!.:\9. Atd)

ge;. ..a;1.- het ótulltaA besteed. en C-ank-, -r,e 1re/ls J'{evroulv 0osterirre"n-I(1' Ér.ssing

voor haar werk ar-n de ;curl*rle"?:: .ts--leedt. Een sleciaal vroorC v&n ril.rk
"qaa1t uit aan het r,dres lriln l',ievrc,i,'r iaspers en.l.e Ï{eer tr.Arnoid ,dat door
deze leden volecns ce i{eer" Gr. in::-et beli'.n:: v:.n onze eLdministra.tie is ver*
richt. ïïiez:cp iar,ct -datrzlÍter llu.srl-n de I{eer GrctentruÍs nognaalè voor al
het ',rerk Ctor hen verricht vcor onze l{azenkamp.
Versl z.q ]ia,seonraissie 1952. Ie kasconnissie L952" .ÍeYZCeyï ie renningi:reester
ie ',,,,111".-n decharceren, aange z:-en zt j r:ro" onoerzoel< atles perf ect Ín orrle be-
.,roi1den heeft, ne I{eer Crotenhuls dankt hi-erna de kasconnissie voor het
corecte v,'err dat zíJ bii het oÏLd-e rzoek levercle .

6encegiilq kascomriissÍe 1955. 1,/ervölgens r,nrorrlerr als liC van de liascomi'lÍssíe
eet,dej{er'enP.la.ntingen.Ï.3rin]chuÍs,lveil<e

Ceze beneominÉI a.anvEiarden.
Rondvraag: )s, Sarnard l',,i1- en.Eel e ,,,,'oordeÏ1 spreken tot di': vergaCering.i{1j
'rrnml: r''t s Ríat1 vel- blz;.nk palier' l-n C= iii'zenka,np en voelt ztch als nieuvreling.
rlur-lu G!u uua!

IIij heeft zojuist veel concrests vernoilten vt-n C.e ÏIeer Grotenhuis et1 v,'eet

dai voor cle ï,.C. bevoegCe krachten aanï/ezig ziSn. ]/oor de af deling G.0.
v,ii1 Ds. 3. voor"lopig net v,roord bevoegd tussen aanhailingtekens plae"tsen.
,dij heef t C.e;-e taak opzich genodmen omdrit hij hiertoe uitgencdi,td was.
Is. 3. r,'iil niet irll-een sarlonwerl:en met Sestuur en e:rrele l,eC.en van C.e T{,,
rnaa.r met z'n ti:-l e:t, ïre trec].en elk:,ar met vertrcuvÍen tegemoet en met een be-
roep öp de ver€i.aCering te doen hem atl-e meiler,;erking te vrillen verlenen,
besl it Ds. Sarnard zÍjn inleÍdingswoorden.
De i{eer J,0osterlarin vraagi ltr&rrrie €r de rrer'','ieirrnÍngs aangeiat in
verband net de ta-I'oltennissnort. Voorzitter verzoekt ce Heer

het C.G. in
Berfelo dit

ie ove.rleg*ren met de ÏIeer Yan Ga:.len.
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v'ervo155ens brengt de i{aer i}el}en fl.iràr voren ir.et hjj :.I-s Fenningrrees.r,eït
tran de lreestconiirissie een'bedr.ag ad. f .tl.-- heeft ontva::gen ,zijr:.c-e de
ontYangsien St.Nicol:-r:s 195i.;iÍj cernki àe Hr;zenk€Ll:rp1ed.en dre dit voo:r.
e l ki'.Er b rac::t:n .
}e ileer Srinkn:;-is vïl:e"flt of e-l 1: lld ztclt noet la.ten lceur.er: vcoï. de ne*
cl.ische sportl:euring a.is ?,aj:let ne c.\'ïiessen n:ee r:n1]-en doet:..
ilet, e,ntr',ioord Ís det e.n er"r a.:rde:' ni.et r,.erpl icht É.testel.d is lioo-r cie ouCe-
rs ï.a i,an

Yervc lg;ari s nrei:-,"t d e i{e er: li::inkhui s ?1Ë-,.àr lioren dai h.e t nranC.bl-i.,,5 van rj e
!i-a-zerrl.:::"ll .'r3e-r -e"l C ltcst ? r'li.,rai d"r,.t Ci-i 'bcch 'rrcit1eï*s 't:ii ::ie j; c,-n r.elrn is
om íii itt,C :l'et nieer uit te ECven. ï{ij rÍïL:&:ït i1r-,:.::crr of het niet rnoqcn-
lijk is eel scort fonds te stichten -,/ooi:,Le:it;rifte l;-an Cit blad en
bijv. ,'. adtrertentielcosten ie ..'e:rhcÍïen. -De i{eer van }onsel eiar antr^icou.d-1,
de ileer Srinl<huÍs de;i wat .d.e aíve.r:ientie s betref t hÍ j hi-er aI ö\rer .'..tsrrj.c
l.ien heef i net de l-l':e.rr Ce Cr,lricg .i'- dlt dÍt yrel voo í" ,,ritbrerdini,: viil;baa:: ilj I r"'r+ r.cj'rc'€* i: lnl:c:tsten il,^izalaÈ s.'e pl:ial,sie a;..d.te.',.ien-biss. If,:-ril.+:: zt:L-r-tJTJUUUJUL\-r-

alles :!.t :lf " !-=-i .{rz?i,r:L:nr- j:-r, i gJ ';r1ji::1.ryf jlc.,: .-,.i'i , i:.i:, .. t - it:ij.} d:i
zal de pe11a. l-rtgre 3ster zien hcer.,.eL: ii.i -.rr;..f:§ i::.Iir lar,lraz:- :n ö: :iltg;iÍte ïtn
het ifa,ze::,;t..rr;l-la,i finri:':c:-eel 1;et"a-nt'r',':c:,1 ll:: -" z)-;,!.

iii he'; ii-i:ï.r1i ;'ehuis trrcor r.: --ii;,e:rka^npj eugd lverd éïegeven,
In,le e3t'sie pl;-a-ts dtrnkt hij r.-'ii::':ri jaspers en $eijn,ler r,'cor het::een
:i i nri :":cr leze rnidciag voor i: -it.:.:e:1l:l.r'ri: ,1cCerr. In :,ljn danlcwcord be*
tte'.i*u ri.i te\rens Ce da-mes dj e iers rrld.rlag rnli-l-eer ocorl.Ier-en r.ooli de Ï{a-
zen}ranp j eugc1,
iliets meer aa,ïL d,c o::,J.e zijride sr-.i-u ïiorrli;ter i{uisinan ie Pi.,5 uu:: d,9
'\for-r, Àor.i n n

la j..:ai.5-. riq.

Ïe lieer,:1e :iat'icg;:eeft lis Vccrzi-tíerï.:ïr.1e ireesrconr.-,lssie o,?r-r l:c::t
oader?:ic::-t Y5:.:l i-'.e ,il::ae-rmiCda,r,','L=I.:e 1tr ver-1.i,-nd net oris l5*;,tt:t; "li;l;i-l-eurn

-lc ot:z itte r'


