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lf 0 T U t E I{ ya.n rle leclenvergaCering van de Ve;:eniging 3g }IÀZ'}iK.!}iP, d.C.

trlioensdng 15 lecenher 195ii Ín i:et Centraal-Gebouvt.

Àan,,r,ez,ig zi)n'a7 stemgerechtÍgd.e leden. teYens zíin ililllÏre-

zlg ri.e Heren Yerbeek, de Bruln en 3os[18J1'

r/oorzitter Sehout.en opent te ZC.l-0 uur cleze vergaderin6l en heel alle aail*

lvezigen hartelijk vrerkom. ïen speciasr woord van vrelkom rlcht yoorziiter
tot de commissarissen en ltrreleden, n.l. de i{eren GrotenhuisrHuisrila.n,vs-n
,,testreenen en Àartsen. Tot de lteer Sosmrl-I1 zegt, Yoorzitter in ziin ope-
ningsraroord dat het hen *", Àà*àuàu* is de ï{eer l}osrnan Ín deze versaderino

aa1 r1e r,eden voor te stellen ats }irecteur der G.o. a:rrzer tlereniglng,ziJn-
de de opvol ger ven .ïs. ',',I.Barnard. Voorzitter uit z1in suij t d'at slechts
ó? led en op deze ve::gad*ri"í-"àt *uri,. zíin' tferd'e:" iest Vóorzittey er de

nadr-u-k op clet het i3estuur: uit slechis ? leden besta*t en de Hazenknmp uit
meer dan looo Leden. llet Ís dr:.s logisch dat het Restuur niet al1e trr'IelL§en

aó"-ràa*n Èàntl'-iroorzitier zal riaaiom zeer erkentel-iik zíilr vöor sugges-

ties welke vanuit de ieden komen. liet is steeds maaÏ een kleine kern
r$rallom een en ander draaitr-,fooreitter neent als voorbeelcl <1e toneelsroep

ei1 Ce toneelavond. vÍiÍ1 i .1: Zaterda,;r. een de:'seI:- jke avond moet eigenl-iik
door n1le hiervoor in r:anmerking koinende led.en bezocht r'rorden. Dlt is er

echter meestal niet bij. l;ianr eenleidlng van d.eze avond lqril voorzít,ter no-
een verzuim goeà-Àarcen, hii aaàÈt de ï{eer A.Jaspers voor ar-les v'rat deze

d.eedt als regisseur lran anze tolreelgr.oep,welke oncler zijn leirling opvoertle

Djï §RljB{i{OUTS,l OIIFÀ}TT. U1t het ap}rlaus vai$ de verrïadering bleek dat de

ïóo"àitt"" zi-ln-íanÈvràora uitsprax- nalnens de gehele Yereníging.
j.iotulen der voriEe-. versadering: Ie _notul-en v,1n de vorige vergadering v"Íor-

ffifbemerkiG;aderdankzeqEingeandeste11er,doordever-
-gad ering goedge$eurd.
i,ÍededelinEen: xe ïoorzitter deelt de vergad'ering mec-e clat d'e e'k' uitvoe-
ring van de i{azenka-qrp za} p}o?!s-vinden 1n het Openlucht-Theater van de

Goflert, omstreeks begÍn JÏuni 1955 '
,trerrLer Ís het Voorzit,rer een genoeflen aan d'e vergadering voor te stellen
ce nieu-ure leider Yan d.et afÖeJ-in§. gymÏi&stèËk centraal -Gebouv'r, c1e ÏTeer de

Bruin uit.r\rnhem. Yoorzltt"r"A"-ít''mede dat r1e trrd-itionele lierstavond var

de i{azenkamp is vastgesteld op }onder,ln,q 25 }ecemher Ír.s' in het centraal-
Gebouvr te 2c.00 *uï." verder óeert.,Ioorzi-tter rnede dat de indertijd toege-
zegde oortonààà "àà" 

§releàen en ï,eden '"ra11 lfe::dienste tha"n's Eereed zlin'
I{et is Vocrzitter ee}1 íIenoeÍTen deze oorkonrlen tha.ns uit te reiken,hetgeen
onder applaus van de .rergadering gesehiedt nr:,n de Heren Aartsenrflroten-
hursri{uisman en vÍr-l1 ylestieeà.enrzí-i'nde -§rel-eden en i:3.I1 de ]ïeer Pellen s']s

le Lid var. VerCienste van de }lazenke'mp '
ne i{eer de Í{Àr.toe dr:ragt hlerna als Cuc.-lloorz:-t,ter ven de tr'eestconmis;sie
van de ï{azenkamp het cadeau öer Leden over risrl de Voorzitter,11.1' 2 draai
tefels rnet versterkers voor bej.Ce glrmzalenrl'relke onder rlnnkzegcing cloor

Vooyzttter Schouten vrord.en :1aÍrv.rrlrd.. )e T/oorzÍtter d.rragt dearne een en

a:rder over aen de leid'ers van beide g.r'rmzalen' rie iíeer Yerbeek en d'e iieer
de 3ruin. iia deze overdracht wordt een kleine pauze ingelascht'

t

l--



L

t- 165 b. --

]ía de Aeilze brengt.foorzltter nÍiar voren ëat hern ter ore is cekomen dat er
bi j een voetbalvredst::iJ d eld.ers strubbelingen net de scheidsrechter plaats
vonden door enkele suppaorters van orlze iler"enieing. t/oorzitter spr:eekt het
vertrouuien uit dat men oveT liazer:kampleden steeds zn.'l h,rnnen spi:eken als
ztjnde sno::ti--Ye n:enschen.
De ileer i{orstanje heeft aan de Yaorzttter over'r-a.ndigd al-le trBtreen,vrelke
de w8ndelafdeling in haar bestaan bij een heeft vergaard.. ïen en ander
viordt Ílan oe vergaderÍng doorgegeven teï' bezichtiging. Ie ïíooyzitter geeft
hierna het woord aaln cle li.eer 3osman. Ie lIeer -Bosman ontvouurt ztjn plannen
t.a.Y. de afdeling G.O. onz.er Vereniging. ilij is ::eed.s gesteirt met de
i'ioen;-:dligmiCciag in het Centre.al-Gebouw een trefcentrum te organiseren.llet
ingnng van Janua::l 1955 rruorden de Zaterdaí.lavonden ingelascht. tiaast deze
Zaterdasa.vonden stelt d.e iteer Sosnan zíclt voor or,l Ín de r,veek kleine clubs
sÉifien te stellen. !e i{eer Sosman zíetr in de toekomst het Uentraal-Gebourr
als eerl trefcentrull voor de jeugd vern lllJmeren.iia.t eventueel rlansen in het
Centrar:l--$ebr:ul.r betreftrrle ileer l3osman vril hieror.rer liever nog niet voor-
uit lopan, He ïleer ilosjfiran stelt zich de Kersta.vond a'ls volgt voor: Onge-
veer I uur gezaneliJk doorbrengen in C.e grote i,ea.L van het C.G.rwaalina víe
oï1s terug trekken in de kleine 7aalrd.e i{azenkampzeial, ïirg kunnen daar: se-
zamelijk iets drinken en daa.r nog wal met elkear converseren. Ie Heer Bos-
man r.,'ril- qa:rrne eventuele vrasen beantwoorrlenraangezien er geen vra,.{en Ee-
stelr1 rniord end,enlct de Voorz j tter d e IIee:: Sosman voor zíjn aiteenzetting.
ISgto_ling 1955. : ïe 'ïaorzttter geef t olrer d"eze beqroting het woorcl ean de
ffiaT!ZeTYereniqinq,d.eï{eer:0.van}onÉe1a.ar.leÏ{eervanJ).
c]'eel-t de verqeCering eerst mede rlat ontva.n,geir js een schrÍJven lra.n hetCol-
lerie van Commj-ssaríssen, in ciit schrÍjven r,,rordt door Eenoemd Col-l-er"e de
goedkeuríne a.rn ile besroting 1955 qehecht. )e Heer Yiul I. zet ve::vo)-§eas
uiteen d"at verhoging \rnrr contributies noodzakel-ijk is, ',te moeten nu onder-
hnnd. eens van anze tekorten af. Sa de uiteenzettingen over deze be*roting
lvii de i{eer v.D. gaarne eventu.ele vragen beantvioord en. l)e I{eer :-jel jncler:
1'íe zijn het er u:el over eels dat dez.e verhoging moet komen,zullen lole ech-
ter I'en gevolge hierrratl ieden qàal1 verliezen?Ie I{r.van }onselaar antlvoordt
de ilr.;ieijnder dat vreí dit risico zullen moeten nernen". Ie Heer Ï{uÍsman:
I1eeft ons 35-jnrig jubileum ook geen schuld aan deze tekorten? )e Heer van
I. entlroordt dat er tekorten van het jubileum in deze begroting zijn ver-
r^terkt. i)e }Ieer IlUísrnem spreellt C.e hoop uit rlat we spoedig ruimer in onze
financÍen komen te zLt,tet., zodat we binnen afztenb:rre tljd weer eens over
een deugdelijk cluborsaar. kunnen giia"n spreken. ï)e i{eer Grotenhuis nerkt
cp rlat de contributleverhoging r"eer zeker verantvroord is, temeer d:ar de
pensioenregeling rnet Ce .l{eer IÍerbeek ook l-rsten met zich mede zal bren en.
De ïïee:: van C.e illoot vindt da-t de basisleden net de f 6.-- jaarcontributie
er zeeT.oemakkelijk afkonen, hlj vïa:{t ztch af of deze contributle ook
voor verho-ing in a.anmerking moet komen. 3e ïïeer van l. Cankt de i{eer v.d.
Sloot rrnor Ceze susestierlvelke hÍj zíeh ter ha-rte zal neme,n. jfevrouhr Cas-
teJ-eijn-ve.n der iloot vraaqt lra.arom juist de contrihutÍe van de jonqere
qroepen verhooqd d.ienen te wo::den. Ie Heer v.l). rekent l{evr.Casteleijn-
vp,l der iiloot voor da.t er julst bij deze qroepen geld bij moet, deze uit-
eenzettlng l,.Icrdt dcor ï[evrouvi CasteleÍJn-van Ce:r floot aanvaard. -.-1e r/oor-
zitter hierroa het tnroord lemende zegt tot cle Ï{eer Grotenhuis dat het p::et-
tie a.andoet dat de pensioe:regeling net de i{eer Verbeek dcor de leden
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'rroorzitter" rneent zieh de tolk van de gehele Ïlazenlcamn a1s hij de ?enning-
mees';er de IIr. van lonselaar harteli;k CarJct r/oor zíjn beqroting 1955
Ronclvraas: ,le ïleer .ilrrtnet C.e Rochel:r'*ne dankt als ',ïooyzitter van d.e Honk-
baIafdeIinr,, het jlestuur voor de hsrteJ-i jke en prettige sameni,,ierikin*r. Hij
zest tot de \Íoarzttter Cnt indien een ledenvergaderinq slecht berocht lvor"d
rnen dit ook kan bekijken dat C.e ï,eCen het met het beleld van het Bestr:ur
eens ztjn en een en ander mstifr aen hraar overlatei:. -'11& blijk van erken-
tel-ijkheirl overhandÍqC, de iïcer Srunet aen de Yoorajtter eert v?.Tzaneling
vnn foto's, zeeT orgineel isa,nengevoegd, ïan spelers r,vel,ke het le elftal
van c1e Hazenkamphonkbnlploeg rieedt promoveren rraar de 2r klasse ïran C,e

K.Itr.I{.8. Onder:rpplaus va-n de verqnderinq v,'ordt dit qesehenk door de Yoor-
zítter qeaccepteerd. Ïe ileer Brunet richt nog euen de aandacht op C.e te
spelen honkba.lwedstri j d 1n ,?weibrÍicken ti j oens d e Finkstercl a.sen 1955 . 3e-
sloten worrlt een offÍcieele ultnodiginE af te vrachten.
i)e ]{eer l.van Cer ;iloot: iYat zi jn de flnaeieie consea;renties voor het hu-
ren van het openlucht-theater in de Goffert? ïevens vrijst hij op eey), z,g.
ultwi jkcl atum en op het eventueel- sl triten eÍier regenverzekerinq. Ie iir. ve.n
Donselaar ant'woordt de i{eer v.d.Si.:.rt d:rt i:'lCien ire 1n de Yereeniging on-
ze uitvoering gaan geven vlij tennninste 2, avonden d.e grote ?,aat. moeten hu-
rebrhet,qeen fl.eerkomt op een minimum entree va,n f J.-- per persoorl. ne eon-
dities ven de $cÍf ert-Stichting zl jn zeev billi jk, Ie lleer rr. d . Íjloot meent
d.at er te vleining metlÍlen geplaatst kunnen worden Ín het openl':.cht-theater.
ïevens rreragt de iïeer v.d.,lloot tvat er gebeuren graat met de medaillekaÈt,
v,relke momente,el in het clubhuis à/d }ïazenkarlpsel^:ern hangt? I)e ifoorzrtter
e,ntl',loordt tlat mettertijC. ö.eze lrast zal r,,,'orden oyergebraeht Ílaair een waar-
diger plaats, rrre moeten dit elubhuis toeh ve:'1aten en eí'.r\ en ander staa-t
op,len dtur niet meer bel11g, dit wordt volledig beramd door de I{r.Verbeek
Ï)e i{eer Grotenhuis dankt naiïrerrs arlen die een oorkonde ontvingen het ïe-
stuur voor ö,eze seste. fe.,rens nerkt Ce i{eer Crotenhuis nog op Ca.t rre,noe-
ten pr"obcr:en met z'vt al1en on een ïeserve te kunnen ktvekenrl,rat onze fÍnan-
eien betreft. I{ebben iye eenmaÉ}} i,.eze reselive, dan maq dit niet lnhoud en
dat dart ' . contributies maar riÍeer l'erlaaqd moeten v.rorden..
'iluitin,q: ])e Yoorzttter za.7- rïe oorkorLtl"en vall Is.Sarger en de ïIr.A.0oster-
lee opzenden n::ar h,:n::dresseh. IIij vr':taplt tevens of er no,<r dames zijn,
wel-ke de Í{eer Soscran r.nuden leulnen helpen in ztjn rrerk. ,}e dames tilalsrlan-
boo rlievrouw vsrl Àalten en -t{evrouyi veï1 }onselaa::-1,it1ll er geven zich bl j de
I{eer" Bosmrrn 0p.
Ie,[oorzitter ilanki aile Lrn]llÀ/ezi{e voor hun ati.Írvrezirrheid en sl.uit hlerna
de r,.erga.dering.

Voorzitter : 
^

Ze Secretrris:
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