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N 0 T U ï, E N van d.e ledenverga.d-erlng van de Verealgiag voor Llchamelljke ea

Geestelljke Ontwlkkellng De Hazenkarnp op dd.. nonderd.ag 15 Decem-

ber 1955 ia het Centraal Gebouw. Àanwezig z|i* 23 stemgerechtlgde

led.ern, tevene zijn aanwezlg d.e heren G.J. d.e Smit, W. Jànsen1

G. Vogelr 3..D. Post en de Heer Bosrnan.

0aze Yoorzltter opeat d.e vergadering om 8.15 met een seLkomstwasFd;
awmtnrnruryarualgry ta het byzoad.er heet hij weLkom de heren IÍulsrnanz lYestreenen
ea Grotenhuls al-s commissarleseue de Eeer Pellen a1s ltd van Verdienetee de
Eeer de grlt nihn de per l Januart 1956 aansestelde letder en de Eeer Bosran
a1s CeesteliJk Leider oazer verenlging.

In zlja openingswoord. meraoreert onze Voorzlttar het wel ea wee van de
verenigiag in het byzond.er staat hij stll. blj de lelderswlsseling; hetgeen ziin
invloed heeft doeu gelden op bet ledental. filerbij geeft hij eea overzicht van
het ledental, opgesteld. door de Eeer ïÍestreeaen, hetgeeu het volgencle beeld
geeft. Baslsleden 1?6 Àetieve leden 856 = totaal 1032 ledea Bij de vorige leden
vergad.erlng ln Mel 1955 was het totaal aantal led.en l0BO.gesp3.itst in Basls-
led.en 240 Àctieve ledeu 840. HieriLoor blijkt, dat het 1ed.ental iets ls terug-
gelopen.

In verbaad met d.e baaoemiag van de ÏIeer G.J. d.e Srit tot al-gEheeB
g{.jmnestiakleliter van de Eazenkemp, blijven er een te gering aantaL uren oYer
ssd.àt Eeti:ïnlet veraatwoord. is de Eereu Post en de Bnrla langer te handhaven.
Naar aenleidiag \ran deza uiteenzettlng stelt de Voorzltter de Eeer de Snlt
voor aan d.e veigadering. IIIJ spreekt tevears de hoop ultl dat het coatact tussen
IelderT leden en Bestuursteeds ln goedle barmonie za1 zijn. De I{eer de Smtt
antwoord.t tlat het hem een gqnoegen za! ziJn steed.s ziju beste kraehten aan de
Eazenkanp te wijd.elr. De Yoorzltter d.ee1t med.er dat d.e Heer YogeJ. zlJa werkte:r-
reln a1s voorheen blijft vind.en in d.e lilaterstraatschool' Yoor d.e d.an aog: opeË-
stas1d.e ure3 op oaa rooster bIljft d.e fleer Jansen aan onze verenlg'ing verboad'en.
Vervolgens Oanft d.e Voorzltter àe Bnrlu (niet aanwezig) gnfPsÈt voor de dieasten
ean de Eazenkamp benczen, waarla hij speciaal nog: memoreert de uitvoering in
het Coffert-$pen3-ucht theater en de demoastratle op het QulokveLcl. Ook de Heer
Jans€n word.t ln dit d.ankwoord. betrokkea.

Verd.er deelt d.e Voorzitter med.el dat hem ter ore ie gekomear dat
d.e zaal van d.e ltríaterstraat-
malsen. Dlt bewlJstl dat

in zlch hebben.
de secretari§. Deze behandelt

eerst d.e lugelcomen stukken.
De Tenuisafàeltng benlcht oas dat de contact-oommlssle dezer afd.eling 1s samea

sesteld, ult; R. van DonseLaapidtlller (Voorz), J' SpÈekemran (secr)1 E. Jautze-
Ërot(eenniugm), A. d.e llrles (rra) €D F. Maassea (rra).

Yervolgens leest de secretarls het verslag: Ga::dér,bégretiag voqr",r
over 1955 var de tearfiÈafdellng. Hiertrlt bl.iiktr dat d.e teanlsafdellng finazr-
cleel goecl gerelld heeft.- 

De Voorzltter geeft verlolgeaa een overzicht van d.e probl-emen roud
het tegeiavraagstuk. Nad.at wij eerst nog enige tijd gebrulk konèen makeu van

onze elgenweld werd. ons daa:ma een terreln aangewezen.bij d.e voetbaLverenÍging
S.C.E. DLt terreln bleek echter oabespee).baar. I{et Bestuur heeft àaarrra contact

§ezocht met N.E,C. , hetggen resulteerd'e ln' dat wlj de beschlkhlag krljg'en
ör", p"*anent een veld. àn afs het nodig Ís mogen wlJ.ook wel gebruik mahen van

het traiaingsveld.. D6 wlJze waarop N.E.d. oas Àieria tegemoet ls gekomeal 1s

boven alLe lof verheven. lFerd.er wijst d.e Yoorzitter op het feit; dat twee raads-
led.en in cle gemeenteraad vergadertng 8ewa8: hebben gemaqlt, dat d'e Eaaenkanp

niet oyer eer eigen "àta 
fro-bescbik§gn. De Heer Yerhallenl anbtenaar tleh. Opv'

Nijmegen staat l,a d.eze tegeinkweetle vo}]-edig achter ons.
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"onze verenigrng leden heeftl ilie d.e ware clubgeest
Hieme geeft d.e Yoorzitter het woord aan
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' ne Heer de llartog leest vervolgene de notulen van d.e vorige leden vergad.eriag.
Mevr. Casteleyn-y.d.. §1oot merkt naar aanleidiag yan deze notulea opr dat

' d.e plrrnJezakr""*tretkà ultgeleead. is d.oor Merr. P1ulm aan de softball afeleLlng
ea alet eer ale Handbe1afd.ellng.

Vervolgeas vraagt d.e Eeer ï[estreenea of het wel dlenstig le1 d.et

aaast het clubblatt nog een blaaelje verschljnt van d.e wandelafdeling. IIeer Krol
antwoordt hierope tlat d.Ít blad gehee] d.oor de Leden van d,e wandeLafèeling wordt
verzorgd en ge@ kostea met zich meebrengt. Yerder Yraagt d.e Heer §IestreenenT
waarom d.e bestuurraed.ellngea, waaronder d.e asnkondlging Yoor de led.envergad.ering
zijn gBpf,blLeeerd op €en van de laatste paginat§ ven het Decenber nurnmer.

Oe Heàj Bosroan antwoordtT dat het teohatscb nlet nogeliJk wa§ een en ander meetr

aaar Toren te plaats6g. Irr het vervo]g zaL hie:ncle rekening word'en gehoudea.
De IIàer Lensink vraast aan de Eeer Bosnan, waarom het artikel van de

wandelaf6ellng ea van de ilandbal zo ls ingehort. De Heer Bostan verklaerte dat
d.lt ls getlaan yenw€g6 de pLaats:nrlnte. De Eeer LensLnk merkt verd.er Bog op

d.at ite ierechljning ven tàe Blaartrr geenzins afbreuk uril doen aaa het maandblad.
Na een pauze van I IJ mtnutenl waarin de I{erea }e §mlt, Jansen en Post

alslede Mevr. Plulm de verglderlng bebben verlatea, memoreert de Heer Sohouten

het versoheldea yan oaze oud-voorzltter de lleer A. Oosterlee, die in JuIl ls
, overLd.en.
I Hierna geeft hlj het woorè aan de penningmeester, die tle begroting -t- over 1956 aar. d"e vergad.eriag voorlog$. Uit d.eze begroting bIlikt, dat soberheid

bliJft geboden. §ok van een ultvoeriger verzorgtng Yan het cLubbLad. kan voorLoplg
geen sprake zijn.

Heer Grotenhuls vraagt of bet uiet mogelljk isl daar de commlesarisse0s
f. 2000,-- fourrerea; de ultgave Ua,ÉCbet clubblàa Sàaeetiel"&$E*m'drgr,'àc Lrengea
bii d.e afdeling Geestelijke 0utwlklcellng'

Ie Vóorzltter antwoordtl dat hij deze vraag: nlet durft voor te leggen
aaB de Eereu Commlssar.l.ssenl gezienr hetgeen ze aI d.oen.

Eeer Groteuhuts vraagtl of er bezwaar bestaatl fiad"ien de raad van

cornmlssarigsen, deae Yraag: zelf aanvat ?
yoorzitter kan dit alleea maa^r waarderene ntàBt acht voor het bestuur

grote

word.t
Y. d..

bescheid.enbeid tegenover eommlsgarigsen op zijn plaats,
lÍervolgens stÀlt de Voorzilter de rondvraag aan de orde. Het woord

gevraagd dàore de Heer A. vstr ïlestreeaen, de Heer Hulsman7 Mevr. OasteleJm-
Sloot ea MeJ. 'ÈIeatlnk.

De Heer Eulsan d.eelt medel dat ia g:esprekken met de wetbouder 'cloor
hem het 1Íazenkampbelang na&r voren is geschovea ten aanzlen va}l een aieuw teffein'
Hij merkt verder op, aàt de gerneente 25 jaar geprofiteerd heeft van eea vrlj
hoge huur vool! een stuk bouwland. Eij vraagtl of het bestuur overtuigd' is
van de steun der gemeente.

Voorzitterr Deze meemt d.at de gpmeeate kortzichtig ls en geeft vool3-

beeld.en van sportterrelnen ln d.e stad. Eet Bestuur bltjft waakzaam en houd't d'e

gemeente warn. De Voorzitter meent, dat er op de d.uur niet aan te ontkomea is1
àea veld. met een andere vereaiging te moeten d,ëLea'

De Eeer Eulgllrsn "r"*gt vervolgens, of de aaarn van de Hazeakanp van het
clubbuis is vezwijderd.

Ue yooràltter antwoord.t, dat men met de afbraak van het clubhuls ls
begonnen ea dat het bord met d.e naan ls opgeborgea in het Centraal Cebouw'

De Heer van Ïïestreenen verzoekt het Bestuur de oaderafdelingen op te
dragèn voor Januarl 1956 een opg:aYe te d.oen van alle iageschreYen leden bij de

ondérafdeLingea en dit- regelmatig te herhalea. Yervolgens verzoekt hiJ d'e ledea
vergaderingen d.oor mld.del yan een &patto convocatle te annolxcarellr

De VoorzÍtter antwoord.t, àat aan d.e onderafdelingea verzocht za1 wor'
den als door de Heer van ïïestrsenen gevraagd. Eet punt convocatle voor leden
vergad.ering zal beeproken worden ln het bestuur'

Mevr. Casiele;rn v.d. Sloot vraagfb een lange oat Yool d.e gyrnnastiek.
De penningmeester antwoordt, als d'e peeunia meevalt ga1 over d'e aan-

sohaf word.ea gedacht.
Mevr. Caàteletrm v.d.. S}oot vraagt naar d.e gang van saken !!J èe St'

Nio.vlerlng. Eaar 1s geblekenl art aft 
"ÀË"t 

*anordelijÈ waal terwiil de uit-
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de ultd.eling d.er- tat-teaÍ. popp@a tarbadeu raa yan twee Joageas, met betgevo3.gr dat sommLge kiud.erea met vler à viJf pcppea naar Éuf É gÍrigea ea
d.e kleiatJes met ulets.

De Vooraitter antsoordt, ctat dlt te wlJtea wa,s s& gebrek aen bulp
en d.at eea a}ldora regeJ.lag: gprmet ig. Een en aad.er aal bespnoken word.en *et
de Eesr BogmaÈ.

MeJ. §Yeatlak vraa6t, of d.e Eeer JanEsea eLe leiding blijft beboud.en
van de d.ames senoloren gro6p ln het C.G. YoorsÍtter utwoord.tl d.at dit errotlg
oYorffirgea zal worclm, echtor aoet d.e Heer d.e Slt ook vo} enploel vin4en.

De Heer Oroteahuls vraagt, le er bekead. welke eLgend.onuea vap d.e
Eazorkanpschool ziJn ea welke yan ers€ vermi6tng ? De oaderhoudekostan n.l.
van de eigeadommen Eazenkappaohool kuaaen op d.o gmeelrte word.ea verhaaLd.
Verd.er vraagt blj of d.e Eerengroep Donelerd.ag van 20 - 2L uur niet geeomblneerd
kan vord.en, daar dese g?oep sloohts aegsa led.en teLt.

De Voorsítter antreord.tl dat eleze puntea la onemeglag sull.en wordon
§anomëlre Ëie:ma slult de Yoorzitter te tÈ.3o uur de vergaderiag.
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