
N o T U Í, E N van d.e Led.onvergad.ering yan d.e Vereni5flng voor Ltcharaclifte en

Gcesteli!<e Ontwikkcling ItDe Hazenkamptt in het Centraal Gcbouw

op Vrijdag 25 Mel 1956, Aanvang I uur. Van het Bastuur is d"e Heer

Serfelo mct kcnnl sgcvlng afwezÍ.§.

d.at aij verhind.er«l 1s d* vergaderlng
speld.jó È!et' in- ontvangst'kan rcmGtlr

cyanecns varhind.erd is d.e verg"adcring

De Yoorzitter opcnt do vergadering en hcet.|d.e Heer Huismanl de Hecr
Pellen cn vaÍr Yfestrenen, àlsmede d.c àanweziga eommisfarÈssonrlcfèrrs an lcd.on
van harte welkom. In zijn oponingswoord. wijst dc Yoorzittcr crope dat cr momcn-
tcel zoveel mogellflc ean de ïvcnacn vasr do led.en moet word.cn gehoor gegeven, in
verband" met de oprichtlng van cen g1rnmastiekvcrenigrng op Chrietcl!&c grond-
slag hÍer 1n Nijmogen. De varwikkelingen híoromtront zijn ons aIlan bokend.
Daar we dezo ledenvergad.ering ccns een andorc inslag wiLdon gcvon dan normaal
zal àe band. na do rondvraag de avond. vard.er verzorgen. In tcgenstelling met
andersluld.end.e berichten zal d.e band. nlet word.en opgcven, maar op 2 Juni a.s.
een afscheid.savond. gerrcll in verband. mct vertrek van d.e Heer van Raalj en
d.e H oer van der Boom. Voor dtàt'avond., ald.us de lroorzlttcr is gedacht om ccn
fikn tc draaicn, maar daar moesten wij van afzlenl d.aar al doze films te lang
wà.xcrlr Binnenkort zal- welllcht eon filn word.ca gcdraaid. over d.e Olympischc
SpeJ-en van Cortina dtAnpczo. De Lessen op d.e Eazenkanpschool en Centraal Ge-
bouw d.raaien goed. evenals in d.e lllaterstraatschool. Deze laatste zaaL word.t op
het msment geheel volgens de eison van de tijd. ingericht en zal volgend,o week
I Junl rr6er in gebruik worden genomen, De VoorzLtter d.eelt d.e vergadering: mode,
dat hij bezook heeft gehad. van icmand. van Oranje Blauw, I{et Bestuur zal hierop
attent blijven dn d.e vergadering t.z.t. voorlichten.
De Yoorzitter dringt erop aanl d,at d.e leden zich regclmatig latan keureu. Een
sportkouring lu var zcer gloot belang. De opkomst voor de laatste keurlng
was zËer bcd.roevcnd.l 2O 1ed.en kregen cen oproèp, er vcrsehenen er p, d.e rcst
schreef af. Hc$ resultaat yan deze kourlng wasz d.at 2 dames niot meer molchten
Srmcn en I damc voor L Jaar maar wcrd. goeclgakeurd.. I{ieruit blljkt dat ecn sport-
keuring zeer zaker gawenst is. Ie Yoorzlttor q{erkt.op:'" np EFlr aanrdat hem wel
ecns klachton ter ore komen, maar d.at d.e lcden d.lc klaohten hebben d.it zeld.oa
of almmar aan het bestuur bekcnd. maken en dan maar wegblijvcn van do lessen
Gaanne zou dG Yoorzitter zLcrr dat d.e led.en met hun klacbtcn biJ het bestuur
komeaT

I{ienra vcrzoekt d.e Voorzitter aan Mcvrouw Pluim de notulen van d.e

vorigc ledonvergadering voor to lezen. Dezc worden zoader op of aanraerkingeu
goedgekeurd..
Hierrra komen de lngekomon stukkea.
Een schri jvon van Mevr. v. Heerde-- Mooi 'bi j te so[Gtir;,waardöor'ai j'het ]0 jaren
Ëat speldjo zaI haar toegazonden word.cn.
Een schrj-jven van dc Heer Schuller, die
bij te wonono
Hicrua least dc secrctaris hct Jaaryorslag'1955 - 1956.
Het led.enta1 beilraagt momanteel 1067 tegea 1038 in 1955

Vervolgens lecst de pcnnlugmccster hot flnancieel overzlcht van 1955
yoorr wuaruit bliJkt, dat we geen schuld moe:r hcbben.,,

De Voorzittcr bcd.ankt d.e pcnninguecster zófr voor het goede beheer
ea is hem erg d.a:rkbaar; dat thans een voord.elig sa1d.ó is beroikt.

De Kascommissia bestaandc uit Mevr. litlal"s Lambooii, d.e Heer varr Ncerbos
en de Heor Pell-ea declt med.e, d.at d.e booken ziin g:ocontrolcerd^ en 1a ord.e bevon-
den. De peaningmeester word.t dóchargc varlecnd voor zijn beheer.

Io Voorzittcr verzoekt een nicuwe kascommlssle te benoemen. Hierin
ncmca zitting Movr. Lenslnk- Hofstee, en de Hcren do Bocr en Pel1en.

. Set volgcad. punt van hat prograrnnna verrneLd.t d.e pcrioöicke bestuurs-vcrkiezing.
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Aan d'e beurt van aftreden ziJa d.e Hocr van Donselaar on de Heer Bcrfcloe
welke bij acclamatie word.en herkozen.

Aan da daarvoor in aanmerkÍng komend.e leden word.en thans door d.e Voo:r-
zLttey d.e resp. speld,Jcs en wandborden uitgereikt. t.w.
25 iarcn speldjc aan dc Heer en Mevrouw do Hartog, torwljl Mcvr. de Hartog d.oor
d.e lcd.an van haar Maandagavond.groop blocmen word.en aangebden voor d.e trouwe
opkomst.
20 jareu wand.bord. aan! Moj. H. \{ieringa en d"e Heren J. 0osterLaan cn M.v.d. Burg,
d.ien al1en afwezig zijn. voor toezend.iag za1 word.en zorgged.ragen.
10 jaren speld. aanl Mevr. Pluim-Kok, iuiej. C. Hoose en de I{eer L.I{. v.d. Sloot
Nict aanwezlg warennet kennisgcving: Mevr. Compag{en-Eendriksl Mevr. v. I{earde-
Mooi en d.e lleer J.A. Pronk, Deze zal- het speld.je worden tocgezond.en.
Eveneens komen voor een 10 jaren speld.je in aanmerking }dej. E. ltlast, Mej, J.R.
Reyckers, Moj. M. Steegers, Mevr. 1,Y. f/outers-Jaf,rsen, Teze zal bericht word.en
d.atr zij het speldje kunnon aÍhalen bij i.evr. pluim, Hazenkampseweg 11B.

De Voorzj-tter verzoekt thansl d.aar dc Rond.vraag aan d.e baurt
d"ie hiervan gebruik wilIen maken zich op te geven,

is, hen

De l{eren HuÍsryane Brunet d.e Rochebrïmo, Vonk en Jaspers wensen hiervan
gebmik tc maken.

Àls cerste kornt de Heer Huismarr aan het wo.;aft& Deze betoogt overblij tc
z{in; d,at de schuld die ontstaan is bij het 2) jarig bestaan thans gedolgd is.
Nam destijd.s met bezwaard hart afscheid a1s voorzittcr. HU dankt d.e Eeor van Donse-
laar voor het gcvoerd.e bcleid.cn stapt over op d"e telrreinkwestic. I{1j vraagt of
het bestuur we1 blijft aanklopen bij de gcmeente.

ïoorzitter antwoord.t, dat hij het prettig vindtl dat de Heer Huisnan
d.ank brengt aan de Heer van Donselaar. Ten aanzicn yan het tomeín merkt d.e
Voorzitter opr d.at vrc het nooit maer zo zu116n krijgen als het geweest i.s.
ne Hcer Verhallen heeft ons een ve1d. aaageboden op Heljend,aal in vak À. terrein 2.
ïngenieur Fokkinga cn een wethouder zijn d.oor de Yoorzitter aangesproken over
de tcrad.nkwestie cn de Heer Yerhallen zal ons niet in d.c steek lateu,
Misschlcn is er een helc klcinc kanr Èp*6"r, terrein aan de Hazenkampscwog,
maar zeker is d.it nlet. Ie vergad.ering beme:'lct d.us, d.at hct bestuur d.e zaak aan-
g:aandc een teuein wel warm houd.t.

Huisman vraagt of het veld in Brakkenstein dan niet d.ienstig kan zijn
voor d.e oudere led.cn.

Voorzlttor zegt licvsr een a§wachtend.e àoud.ing aan tc nemcnl maar kqn
d.e angst van de Heer I{uisman wel begrijpen.

Ie Hee:: Jaspers vraagt of het niet mogclrJk is ècn adres te richten &an
de gemeenteraad bctreffende hct fu::eln,

De Voorzltter antwoordt, dat reeds twec gcmeenteraad,sled.en zich hle:r-
g'eln$resseerd. hcbbcn en ziet niet veel beil in oen schrijvcn. lËïe kunnen ook
dc ficer Vcrhallcn passeren.

De Heer Jaspcrs zcgtr, dat wij juist wel ons tot dc raad. mooten rlehtcn,
als cr gcbouwd isr ls er nietg meer te verand6?Gr1r Des*ood.s, zo betoogt d.e

Jaspers kunucn wc Oud. Surgemeester Steinwcg yragcn te bcmld.d-à1cn.
De Voorzlttor doet de suggestie een commissic tc benoemcn voor d.c

tcrrcinkwestic De vcrgadcriag gaat hle:mcd.c &ceoord. Da namen van de I{ercn Pe1lcn
Jaspers; v.d.. Berg, Bosman en P1ulm worden gcnoemd.voor d.ezc commissic. WilLen
de llercnr dic geaoemd zijn zittÍng nemcn. T)eze antwoord.en bevestigend..

Ïe Hcer Pellen merkt opr dat tr dltc wel<cn geleden ln de raad. gespro-
kcn is orrër spo:rtveld.ërr en dat er aan de llazenkampsewcg eea vc1d. zour.komen.
Ic Burgcmeestcr heeft d.e wothoud.cr toegezegd., bed.ocld. vcld voor de Hazenkanp te
wlIIcn bestommen.

ne Heer Voak vind.t d.at 2lcdcn van de contact commlssie, die aanwozlg
moetcn ziin op d.o veigadcringcn, wcl wat vcel. Voo::zitter is het niet met hem c.ns.

Dc Heer dc Brunet d.c Rochebrunè vraagt of cr binnenkort ean vergadering
za1 worden bclcgd d.oor het bestuur mct de ondorafd.elingen. De Yoorzltter gaat
hieunedc aeeoord..

Teveng wil d.c Heer d.e Brunet d.e Eochcbrtme d.e dank ovcr brcngen van
J.v.d,§egtc voor d.c aangebod.en fruitmand.
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EÍJ vraagt vord.cr of èc pcnningmaestar borcid ís ecn reatcloos voorschot tc vcrstraE

-Èr* a"* dc }ïonkbal -afd.eling tcr bctaling van reislcosten'
Dc pcnnlagmecstcr is beraid 6GÉ cn andcr tc fou:Ercraa'
Do Eeer ai loar %d*t dat dc Voorzltter ied.creea bcdsnkt maar dat híj

zL6nzc[f vcrgcet. Dc Eccr dc Boer wlI dit geelloc docn nancas de vergadcring'
Ià Voorzlttcr tlankt d.c Eccr do Boor voor zijn vriendcliike wosrdaa ea

v|l1 dezc dank ultsprcid.ca ovcr da anderc 6 brstuursLcdcs
vervofg;as gecft d.c ïoorzlttcr het woord. aan onuo ÉazcÉkamp-band

cn velklaart dc vergadcrlng voor gcsloten'

De Yoorzittert 2c Sccrota?clsc

/h'
Al/

fiu)


