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í,lI rEt{ ïIER G,q rn rf. I N G van d.e i,Iereniging de HazerJcarnp d.d. ];iaerndag ?1 Junl 1954

1n het Centraal-Gebouw' À&nr ezag zljn stemger:echtlg-

r

d.e iedenl'w.o, voltallig Sestuur en de Íreleden de ileren

G. van ;jprang, ",i. vr]n ir'le streenen, ?..,tartsen en J .1ï.Groten-

huj-s. Tevens z1in Íi.ri1'l"1i,Ie zig De lïe::en iil.}'rnard €rr &.G.

Yerbeekrresp. Direeteuren G.0" e11 f,.O. 3ericht Và11 Yer-

hind.erinq werC Sezonden door d.e Cor"missarÍssen ollzer Yer

enigine de i{eren Íh.van Sroehoven en s,?.Ichul1er.
etl Coor: de Leider 0l,rmnnstiek Cenir.Geb. de Hr.de 3ruin.

OPENIIíG: yoorzitter Huisnan opent te 19.+5 deze vergnrlering en heet nlle
:renrrezige hlrtelijk wel-kom. llen bij zonder woord Yn.n vÍelkom ga.n,t

nla.r or\ze Ereleden. De Voorzitter geeft vervolgens een kort overzicht o-
ver lgDó en bepaalt zLSn aand.acht v.n. bÍi de §ebeurtenissen i.v.m- oÏis
lb-jarig jubileum in öat jleir. De Yoorzitter brengt vervolgens dank aan

de È=*pronrnÍssle 1954 en in Ce Í{eren E.;lrnold er1 }§.if.3arnard l-iiI hij de

gehele eommissie ha.rtelijk danken voor l:et zeer geslr:agde kamp l-n Ede.
lí0fui,${ vorige vergadering lrïorderl onder dankzegging goedgekeurd.
ffiffirïi 3rUlciri[: Bericht van verhinderin5S voor deze verger-dering vrerd ont

Vanéïen van de Commissarisseï1 de Heren Th'ven Sroekfto-
ïen en ilé Ir G.?.;lshuller. ïerrens berici:t Yg-n verhindering ontvr&ffen ]rnn

de i{eer de Bruinrleider l.C. Centrnal-Geboulrr. iIs laatste ingekomen stuk
r,vordt nFar voren gebra.cht eell. schrijven van het Ï,'ilnisterie van Justitie
inzake d.e goedkeuring oïrzer *elvijzlgde statuten.
l,if,IE}SiIliGEIí: 1)e Yooïr-:-ttet dee l-t cle verEgde::ing meC.e

sene,ekt met het uitreiken vel1 oor:konden
Ï:eden van T/erdienste, etc ' Ie oorkonc'len zl jn in onty'ierp
d"enver"gn-rl.rlng zullen vernoedel-ijk de eerste ooi:lrondr:n
nen de d''gbetre:'fende ïeden-

, ' e ïoor.zitter rleett mede dert nen de Feestcornnissie lo:Í1 danken en eren voor

L al het werk dat deze comnissie voor t1e ïazenkn.mp CeeCt. liii vlra.qt rle goed

ker:ring v::n de/ vergrldering om in rle oersoovl v':n de i{eer ÏÍ.J.R.llell-en de-
:re con-missie te clanken en àr-,nst de vergrderin.r voor de ïIeer Pel"len te be-
noenen als lirl van Verd.ienste hetgeen onder appiaus der aaJlv'Iez,t$e ieden
ge schledt .
])e Voorzitte r rleel-i vervcl-;ie"ns ned e
d.ras l,rin greJ-d- ï.lelid sa.nengebracht on
bile',;:a een eadeau ir".ln te bie den. llr
steen voor anze ad-ninistrr-:tie. -',ange
nau'r,'keurig r,,vorc1t uitgevoerd door d-e

rsanier. stelt de f oorzi"tter voor elis
luidinstalleities
ïe t/oorzjtter rleel-t veÍ'volgens mede dut -Js.ï,\r.3arnarc1 ga:at vertrekken ns"er
,rm$terdam. iii j f elleitee::ci }s.lli:,r'nard net ztin benoeming in ,rmsterCam en

vindt het vcor onze fe::enigÍne ontzettenC jammer d.at wij ns.Barnard zullen
moeten mis;sen, 0olr öe ïIeei: Schullei" Jr glat de Ïlazenkamp-gelederen verla-
ten wegens vestiging elders. Ie Voorzitter richt ook uroorden van v'rr"rÍIrd€-

ring tot de ileer ehuller.
fel: slotte f,oet d.e }{eer }ïuisrqan med,edeling det komend jaar Seen uitvoering
rreseven r,rorCt in de YerenÍg1Írgrdoeh een openlrircht-*ltvoerÍng Í:r he.t Cpen-
lucht-teather va:r Ce {roff ert . r--/*1;1ií'*"-'

rlat een beflln l'rordt
Yoor anze Ëreleden,
en op oTrze e ' k. le -
rsord.en uitge:"eikt

ditt c oor de Leti-en en Cud-f,ederl een be*
Ce ïereniging i .v.m. :raa,r 25-j a.rig ju-
r,,e:'d. ee::st ged.a"cnt aaïL een cartlex-sy-
zíen deze administra-tie momenteel zoo
]ieer A.Yaft 'Jiestreenen op ztin hekende
Jubileun-eadeeu aell te schaffen ge-



I

st::a:rde te huldigen e:r spr:eekt r.voord.en var:" trranrCering dot Ce ju-
bileerende )ames en lïeren. -iiet is d.e Ycorzitter een f;encergen 8an de 25-
j sri -e l,ed.en , l,'ievroui$ íi. $rotenhuis--iregonj e en de iieren À, vltl I''ie streenen
en J.va11 Ïieerbcs ee.n zilvcren -ile,zenka*:p-insigne te liunnen over'hanC'igen.
,e pO-jariEe Leden ,ï{evrour.^,' Jantze,?.ievrour',' Schekman,de i{eer vaÏl- Sprang en

de Ïieer Stó1}1 ontva-ngen onder d:*rkze+iging voor iretgeen zii presteerrlen
iret traditiovrete lla.zenkaml:-bord'.
Ie lO-j rri§e Leden, i,Íevrouly 0osterlaan-iilaassing,Ïrlevrou'rf de ririi -iT-aze1'tr,
iiejuff . G.ï{azelrarrfi"j.}.1)ipman ,C.e l{eer K.Boga"a.rds'erl de .FIeer J.v.d.ïegte
ontvangen onder demkzer:gÍng het lC-ierig speklje.
Ie Ï{eer G.varl Sprang is de tolk vnn deze jubilerenc.e T,ed.en a1s hii dankt
voor deze onderÈcheÏdingen. ïrlgens d.e Iïr,van iprang is het niet za heel
moeili jk C.eze onde rscheidingen te verf,ienen, àange zien de Ïlazenkampgeest
steeds goed r,vas err deze goede geest is er thals noéï.
sESïULrRii,/]RliïrizïtiG. Ie lïaarnelrer.d. Yoor:zitter de ïeer J .lierf e10 zal dÍt punt

d.er agenda leifl.en er: geeft het vroord ailÍI de lleer Ce

ilartogrvrrelke ne.r1et1s c1e Ï,eil.en van d.e !{azenkamp offlöieel afscheid neemt vsI
Voorzítter i{uisnan, welke zLcin niet meer herkiesbear stelt . }e gespr:oken

woorCen zíjn geen ho]le fri:.zen m:eï valr harte gemeend. 'ioor het zeer vele
wez'k da-t de.'{eer ï{*isman vr,ror dr: I{azenk.enp verzette talrrdt hem iraii'tetijk
dank sebracht. iilevroul^r I{uisnan worCt in deze dank zeer ne, -betrokken. Ten-
slotte rrordt de ;ieer Huisnran nirmens de \Ierenlging rie iiazenkr:mp een boekvrerk
overhaldigcl. lie ïIeer i{uisman bedankt de Pe iiecretaris voor de 4lesproken
vroorden en dankt de llazenkamp "troor aI de rriendseheip v,relke hli in de afge-
lopen 15 jaar mocht ontvr:.ngen. r'iaren er eens harde v,roorden te krakenrda.n
,rr* dit nooit persoonlijk nr.lr erl leen in het belang aÍLzer t/er"enigin$.i11i-
moeten vooral weten ,zo aÍervol-C. de rieer t{uisnnn, d-at ik U allen een gr'«rot

hert toedraag. ;;e IIóer 1luisnan vindt hct ontzettend j rmmer dnt d:' athel-e-
tiek zo weinle meer rvor.d-t beoefenC Coor de iiazenkemp en s-r;r':ekt de $Ierrs

uit Cat 1n rle koemde 15 jrar deze tak./"n spcrt meer in het teken der be-
Iangstelling zai konen te stp-an. ?en slotte ri-cht de lieer Huisman zich tot
het huiclig Jestuur. Hij houclt hen voor steeCs eerlijk e:r oprecht voor hear
meninn uit te konen" liet $re{lgaan van mij,aÏ§us de -rtr.iluismÍrn,bete§nr1 niet
drt iË voorgoed uit d.i, ltazenËamp ben verd.rvenen. liaerne zà1 ik iull-ie bij-
sta.an en indien een beroep op mÍj wordt gedaa-n kunt IÏ steeds op nijtt hulp
rekenen.
,/ervolgens gaat c1e vergad.riïtg over tot d"e Sestuursverkiezings.,r'ansezien geen

ca-ndiC.eten nílar voren iiorden gebrercht l^rorden als gekozen verklaard iïevrouv'r
J,vaïr Geei-rdittekamp en ï,,iajoor G.Schouten. Ie IIeer iiuÍsrnafl richt het vroord

tot het scheidende Bestuursrid ilej.i,l.Yan 3oxtel en dankt hr:.*r vcor het eor-
recte virerk d.at zrjn voor de liazerlkarlp C.eeclt. Vervolgens richt de ;ieer }{uis
nan Ïroorden van wel-kom tot 1ievrouv'l .I.van Geel-''Titteka'mp en fisioor G'iehou-
ten. iilj spreekt Ce lvens uit dat berCen zich §eheel zullen tnzelten voor
het.il.azenkr:-rnpv,rerk. ïe ïieer Schouten neemt vervolsens het woord en daflkt de

vergadrlng voor het in hem ges+,eld-e vertrouuea. t{ii l':an zich iiidenken dat
dere evontl d,e Éeer l{'*is*rgn zeeT se,rs&ï. :ral vallen maar geeft hem de verzeker
ring dat gemeenschar-.pe1iJk gelorerkt zal r,vorden s3:1 de verd're opbour,v van de

Eazenkamp. iteeft men crltiek,kom er gerust rree npa.r voren .llot het College
yan Commissarissen ze{,t rle lïeer rlchouten tikt U gerust wa.nt U zult Íl8n-
d:ehtig rfehoor vlnden. Ie I{eer" tchouten verzoekt dt Eeer 3e::f-'1o rle Yergà-
derÍng verder te leiden en deze stelt Yoor eerst te pauzeren, I/,/
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J,i,iRVïRSj,ÀG .lecretarssBe uyer het afeelopen Yerenigingsjrar. )e le Secre-

ta,re-'rse geeft een uitvoeri,q versrp,' over ons jubil eum-j ear.
i';atuurlijk t,tordt in dit verslag Ce nndru-k g'eiegd op ons jublleum.
i)e ï{eer 3erfelo d.r:nkt j:,ieyrouvl Jaspers-ïeijken zeer voor hrriï uitvoerig,e
uiteenzettlng en vrilaqt de goedkeuring fl.il1 de ïer"gr:dering. 1le 1{eer v.d.,
Yegte heef't édn opme:'king, hij heeft n.1. niets gehcord over de ajtdrling
softbal. i{ii krijgt de toezegglng Cat nlsirog aaïr het j aarverslag een kort
resu4é over de afdellng softbril- qww. zal v.rorden toe6evoe§d.
..t-t.iR-'/;iRSlÀG Fenningmeester oYer hei ailg.elopen jaar, Ie ï{eer lran }onselca::

geeft eYeneens een r"ritvoerig financÍeel verslag. )e I{eer 3er-
felo 1s d"e tolk.rsn de gehel-e vergaöetring a.ls hij de iieer lran j)onselnar
harteiiik darnkt Yoor de vele n6v1cs:re&heden vrelke aen het ïennÍngmeester-
schap vtur anrte ilerenÍglng vast::itten. ile Iieer van ïonsel-rar stelt r,oor
het vroord. te geven iian de }er:ningmeester Cer r'eestco:ni:rÍsr-rierde iteer Pel-
ien. lle l{eer r'e1len soeft in het ko::t een oyerzÍcht orrer de financien
verr. de l'eestcomraissie. ïevens n:ra.l:t ie ireer Ïel1en bekend een schrijven
vsri Ce -rieer llitsel te hebben onttranqerlrrvl.arrin Ceze een schikking treft,

, h*tfeen de neer Jaspers d.oet opmerken dat hij rle houd.ing v*n de l{eer }it-
L sel niet kan bil:Lijken.

j'::8"r aenleÍd.ing vrn het vers-I-ag ve-n de i-enningmeester r:erkt de lïeer [.ro-
tenhuis op rin-t hij veel ci.ifers p;ehoord heeft Coch za§ deze liever voor
ztch op papie::. )e ï{eer }ellen is het in C,e:te geheel met de Heer Groten-
huis eens. lia het trroor en tegen is iten toch lrrel Ce menins toegedea.n dat
de uiteegeven veï'slagen Ín verk*erd-e henden komen,cloorclr:t deze blljven
slinqeren. ï?esrmierende ivordt besloten fl::t een overzieht inznke de fin:;n-
cÍea in beperkte krinE te houden.
tïÏJUIGIIIG art. ó7 iiuish.Reg;l" ;l)e lieer Àlbers ontvangt gËilrne een toelÍch-

tlng t.a.z. van deze v,'ij=Ígingrwelke hem door de 1-Ieer vsn }onse-
1aar tqorC.t verstrekt. Iï1erua lrordt dlt agenda punt goedgekeurd.
,irjRSLiG i&r§.C0j,ï,iï.it]J§ 195o, )e comnissie L95ó heeft schtiftelijk hea-r goe&

keuring aan eeÍl en ander gehecht ,grrËit met het gehee
accoord en brengt de penningneesier dank.
BFJ{O;ËdIi{'G K,;S,Cii,i,.ïiiI_B 195+. ïu. deze conmissie"rvorden benoemd lr{evrorw iïals

l,amboo en de j{er.en ijí.Srinkhuis en J.van }ïeerbos,
welke iie benoeming accepteren.

I R0NI),II1ri.tl,0: Ie i{eer van ïiestreenen neeilt het v,roord Lrs.zake Leden welke tot-L' op heden niet gehuldigd rryerden i.v.m. net hun 10 of 8g-jr*ig
lidmaatschap. )e hoofdoorz::ak is vol:-ens hem dat nisschlen de lÈderikaarten
niet vol1ed.1g z:-jn eïL dat in C"e oorlossjaren ver:schillende van d.eze kt-a,r-
ten zijn r.oek qerankt. iiij stelt voor om na lC je.e,r onafgebroken lidmaat-
scha,p de:: verdere qedeelten ven lidmaatsciriip mede te tel"len.
ïe ï{eer I{uisman heeft rran de ïer'.},,i11?:\?1i01[ uit :ílissing'en e-on boekje met
loten onivsngen met het verzoek deze loten ond.cr ow"e ï,eden te verkopen.
Ïïa deze verqadering zul1en d.-ze loten verkocht',vordeh. Cp een vr:reg vaÍl
Ïrievr. Castelei jn-v. tl. l;loot of men li j een ti j rieli jk vetrek toch het bnsis-
contributie moet doorbetal"en wordt bevestiqend seantwoord. Tenslotte me-
moreert de iieer tserfelo noq even het kampioensehat yan rle handbalploeg,
L.i i.n-LJ zag grarne dat nieuwe leden zLch v:-ror d.eze onde:.af deling i:.1:r:,'nelden,
iíeldat d'ror de ?enningmeesler l',;ordt voorgestelrl drie on"ier l,eden v,Íegens
contributieschuld te roJrsren, ïrearmede men accoord. kan gean, sluit rie
vocrzitter onder d.ankzegging te 11.05 uur deze ver6adering.

?a*t ar',,/o orzi Secretaris:


