
1l o t u I e n Ledenvergad.erlng van d.e verenigln§ de ÏIazenkarnp gehouden

in het i.jentraell-Geboulv d.,d.. Dond.erdaS e0 Deeember 1956.

Àfwezlg met kennisgeving lievrouw Pluim-Kok en de rieer 0,van
Donselaar, ?evens zi-jn aanwezig d.e Directeur lichamelljke
OntwLkkellng en de l)lrecteur Geestelljke 0ntwlkkeling.

De Voorzitter, de lleer G. §chouten, opent de 20.15 uur deze verga.dering en
heet allen welkom, §en bljzond.er lvoord vaa. welkom roept voorzitter toe aall
onze Commissarlssenrde t{eer A.Huisman en À.van tíestreenen en &an ons 1,ld
van Verdlenste de Heer H.?el1en. Yoorzltter zegt het op prlJs te stellen
dat ook belde Directeuren aanl'íezig zijn.
lle Voozltter de*lt mede dat de lleer van Xonselaar i.Y.m. overlijden vnn
zi)n llader hed.enavond nlet op de ve:"ga.dering aanwezlg za)- ziin en dus ook
nlot de begroting L957 zal krrnnen Ye"'dedigen. l)e Heer Serfelo zal- deze taak
op ziah nemen.Verder deelt Voorzitter med.e dat de ii.eer J.Yan der Vegte weer
in ]ïljmegen terug lsrhij spreekt rle wens uit dat Jan van der Yegte weer
spoedig cle oude zaL zíjn en dat v.rÍj hem Éan weer in onze krlngen zíen Y§r-
schiJneïl. Voorzitter geeft een kort overzicht lnzake het ledental. ïlit vras
l-5.13.1955 totaal f0B0 en d.it is op ?0.14.1956 105ó. I{et valt Yoorzitter op
dat ln een jaar ?,'oarr groot leden-verloop isrer wordt even over gesproken
en lnen is het v'rel eens dat dit niet and.ers kan in een verenlglng als de on-
ze. Alles bij elkaar Benomen merkt Voorzitter op dat de Hazenkamp trots kan
ziin op haar kleuren,d.it naar aanleiding der prestaties afde)-lngen honkbal'
wandelen o.&..
Blj monde yan de rleer d"e ilartog word.en d.e notulen van de vorlge Ledenverga-
dering ter tafel gebracht. leze notulen worden zonder op-of aanmerking goed.
giekeurd .
Ingekomen stu:<ken: De familie rogel zond. vanult Amerlka een Kerst- en ÏIieuw-
@stdeI{azenkamp1nd.etoekomsta11e8oed"s.}eHeerJ.Yande
Vegte bericht de riazenkamp àat h1j wederom Í.n ï\l'tjnegen is en het ziekenhuis
te Utrecht heeft verlat;en.-tserichten kwamen blnnen van {e volgende leden
welke verhinderd waren deze vergaderlng biJ te uronen: }-{evrouw'[trr11bers, d.e

iieren de Soerr0rotenhuis en Ja,spers. Ie Heer de iloer deelde tevens mede dat
hi j i.y.6. omstandigheden zlch genoodzaakt t:.Let te bedanken als Voorzitter
der afdel-Ing baöminton. Ter,e onderafdeling zal- dus een neiuwe lIoor:zitter
moeten kiezen.
ïr{ededellngen: Voorzitter geeft een kort overzicht lnzake de terrein-kwest1e,
moËffieT-Is-er ureinig nieuws,hoev.rel van Uerschiltende l+anten hieraan gelrrerÏ
wordt.Ër zijn veel moeilijkhedenr$relke voor het grcotste §edeelte veroor-
zaakt worden cloor de i:itedetowukundige Dlenst d':r Gemeente l,rijme.Ten.Door mid-
del van de iieer Verhallen C.er Gemeente ïd1jme;ien,is ons een veld aangeboC.en
ann de Heijendaal-seweg,i)it veld 1s echter niets voor osn,al was hetaLleen
reeds de afstand. rroor de jongere i,eden. llet gebrulk van het N.E'C.-veld zal
o1.s in de toekomet geld g&an kostenrgaat J;,8.C. verhuizen naar d.e {;offert
öan staat het voor ons vast d.at r,vij geen gebruik meer icur:.nen maken van d.e

veldenr ivelke 1{.E.C.op de Ooffert kriJgt toegewezen. V erscheidene malen 1s
eontaet opgenomen met ïíethoud.er Èe i{aasrdeze j-s tan goede willenrmaar de
§tedebouwkundige Dlenst torpedeert alles.
Ie vaeantle tljd.ens iierstdagen en ldle.arvj&&r trÍord"en nog eYen medegedeeLd,
deze vaeantle is reeds d.oorgegeven vie het maand.blad.Vooraitter deelt med.e

dat d.e ;chollbesturen vnrr .Uazenkamp en l,ïaterstraat voortaan offlcleel be-
rlcht zullen ontvangen w&nneer d.e vacantles zíin, evenzo de Heer I{oekstra
yoor het Uentraal-Gebouw, In C.it berlcht lvordt dan tet.;ns de nadruk ee1g8à
dat d.e g;rmzalen voor a]Ie doelelnden tÍjdens deze vacantles gesloten ziJn,
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d.it naar aanleldinéí van mlsstand.earwelke lnrnnen ontstaan als er tenEevolge
Yan de vacanties geen leidlng 1s b1J diyerse sport-beoefeningen.
Yoorzltter stelt hlerna voor de pa,uueren,&angiezien de Heer Berfelo nognlet aanwezlg 1s. Iïa de B&uze stelt Voorz,itter voor nu met de rondvràagte beglnnen totdat d.e tleer Berfelo komt. Ï,ïen gaat hlermede aeeoord.
De Ï{eer }.KorstanJe rieelt namens d.e wandelafdellng mede dat resp.voorztt-
ter en seeretarls vs.n deze afdellng moeten bedanken ,aangezlen iret hunnlet modgenllik ls bij al hu-n rarerkzaamheden de belangen van de wandel-af-
de1Íng voldoende te behartigen. Ie moellljkheld ls aàt in deze afde_:.ing
geen oplolgers te vinden zijn, llaar aanleiding van deze mededel_ing merlctVoorzitter op dat dit nu aL 2 afdellngen nljnrhra&rgeerl interesse achiJntte zíin om in een afdellngs-commissie zitting te nómen. Door d.e.ze g&ng varl
zalr.en krljgen beid.e afdelingen een gevoellge lofiauw. ïoorzitter stelt de
iïeer Korstanje voor om in ieder geval tot ï,ïei 1957 de lelding te vrlllen
houdenraangezlen tegen die tj-jd d.e Heer van VIiet nisschien weer d.isponle-
be1 za]. ziin. voorzitter merkt op d.at voor d.e afdellng tennls de ouderenzlch vrel zullen reddenrd.ocht d.e Jongeren zijn tengevolge van d.eze gang van
zaken de dupe.
j)e Iïeer Yan il{estreenei:. merkt op dat een onderafdeling geen leden aan cle
betreffend.e sport mee ma,g laten doen,ïE*#ffi ,fj er zíah van overtÉ.lgdheeft d"at d.eze leden zíjn ingeschrs Jv*ar.;ven als basislid. AIs voorbeeld
noemt de i{eer v.}1. een onderafd.eling,wa&r van de B0 leden er 30 geen ba-sis Ild waren. i{et moet zo zijn dat een ondcrafdel1ng geen 11d mag aecep-
teren a1s dit lïieuwe 11d. geen lldmaatschapskaart van de ltazenkamp kan te-neïr' De l{eer Krol heeft indertlj d het verzaek gericht tot de onderafdeling
en om nauwkeuri5l aan de Heer van ïiestreenen op te geven wle van elke af-
dellng 11d is. !e Yoovzltter doet nog eens een beroep op tle corenlssles
om in d.eze aangelegenheld haar volle medewerking te lvil't en yerlenen.
J\aar aanleiding hle::van merkt de líeer Krol op dat van de afdellng handbalbiJv.nooit bericht 1s blnnengekomen dat het secretarlaat veranderd is,
dit 1s dan ook de oorzaak dat d.eze afdeling enkele stukken nlet ontvangenheeft. IJe afd.handbal r,rerkt op dat indertljd. ir.'el een adres-verandering is
d.oorgegeven.
De lleer Jung vraagt zich af hoe het ledenverloop 1n een jaar zo ho6g ka:r
worden,hij vraagt zLeh af of het tsestuur zieh lvel eens heeft afgeveraagdtrat hiervan de recten kan zijn. :ïe kunnen dit verloop ond.ersehelden in het
gezonde en ongezonde verlooB, Het gezond,e verloop zal geheel normaal zijn.
Ïs er eehter aan het ongezond.e verloop niets te d.oen. ïoorzltter merkt oB
d.at bljv' d.e Heer van'i'{estreenen elk bed.ankje dat hij ontvangt afwekkt en
steeds inforneert wat d.e red.en tot het bedanken ts. tsiJ de wand.el- en ten-nlsafdellng §ebeurt het dat d.e deelnemers$sters) al1een 11d" van de Hazen-
kamp word.en voor het seizoen en na d"lt selzoen weer tj.jdel-ijk bedanken.
De Heer Brunet de Rochebrwre lnformeert hoe h.et s&aat met d1e ledenrwelke
met schulct van de ene naar de anrdere afdellng overÉt&an.1.r'oorzltter antwoorddat d"e penningmeesters d.er onderafdeLingen dit onderllng dienen te regelen
het verdóent daarom d.e meeste aanbevellng tlat rroor de a,aïrvang vafl. een se1-
zoen a1le deelnemers hun contributle te laten betalen.
3e Heer Korstanje komt no€ï even terug op de vacatul:es wandel-afdeli_ng.)e
Heer van Y11et r-o ddelt hlJ mede heeft z,.c]n bereld verklaart om de commis-
sie te versterken. I&n zit men toch nog altlj ö nret een leider voor deze
afdellngrhetgeen voor de.iieer Jung aanleiding geeft &e vraag te stellen of
de }ïazenkamB niets doet aan de opleidin€i va.n leidersrhetgeen bij de r{eer
Bosman \ryeer de vraag opwerpt vrat het de Hazenkamp waard 1s om deze Leld.es
op te kweken'Ïe Yoorzitter ziet het %o dat a1s leiders zouden worden opge-
Ii:weekt in onze Vreenlging dat Ait tocht minstens voor 50É het werk r:roet-
zijn ven de }irecteur Geestelijke 0ntwlkiceling.
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De l{eer Jung merkt op d.r.t er toch subsidie Begeven lvordt van Rijk en Ge-
meentewege. ïoorzitter zegt dat hem hierover een en ander bekend is en dat
door het rrazenkamp-Sestuur ook in d.eze richtÍng gewerkt wordt.Ambtelijke
molens d.raaier: eehter langzaam,als Yoorbeeld. een schrijven aan 3&ÏY inzalce
terrelnl«rrestie ,door ons verzond.en d..d. 5 Àugustus 1956rtotop hed.en nog #een
antwoorit.
Ie }Ieer Berfelo komt te I0.00 uur ter vergad.ering en Voorz:ltter geeft hem
meteen hetwoord. lle Heer Serfelo geeft dan een oYerzleht ónzake d.eze begro-
tlngrhetgeen dror de r{eer Krol ssUEp*"9+erl*tqr word.t o.rergenomen op een school-
bord. Iïa de uiteenzetting vzur d"e neer Berfelos,ziJn er we1 eilkele reacteis.
ïr.rrar d.er §Iootrïríevrouw CasteleÍJnrde -L1eer Brunetrdc Heer Brinkhulsrde il.eer
S.Yomk,de ileer A.ven líestreenerl en een schriJven va.n de iieer J.Grotenhuls.
ïe ï{eer Ï,.y.d,$1oot merkt op riat het aantal lesuren'wordt vermindcrd,het
wordt d.us voor de lelders r::lnder aanlokkelijk.3)e Heer -Berfelo antvroordt dat
ean en ander vooraf met de leiders 1s behandeld. Verder merkt de i-leer v.d.
l;loot op da.t het toch zc, was dat de itazenkamp temand zoaht, die de sporten
met raad en daad zou bijstaa"n..rlerfelo antw..ordt dat d.e fleer de Smlt voortaan
van October tot Ï:{ei de Hazenkarap-afdelingen met raad en daad za1 biJstaar.
ïr{evrouw Casteleljn vrnagt hoe het moet met de kleutergroep ,dit zL)n maa.r
or.geveer 10 Ï,ed,en.ïn verband met de leeftljà kunnen deze niet gesplÍtst
worden. .De Hr.Serfelo stelt voor om voor d.eze groep doelbewuste propaganda
te makenrdan zal het misschlen wel lukken dat deze groep blijft bestaan.
,';ïevr.y.d.uloot merkt verder op dat het toch niet billijk 1s dat iiet Bestuur
van d.e Hazenkampse):rool d.e huur .tra,rl gymzaal gaat verhogenrwa&rop de fleer
Krol med.ed.eeelt d.at het Hazenkamp-school-bestuur gebonden 1s aan àe eisen
der Gemeente Iiljmegen.
De l{eer Brinkhuis betreurt het dat er door de iiazenkamp-besturen nooit Eel-
den zljn vastgelegd Yoor vernieuwlng van mateniraal,hetgeen de Voorzitter
doet opmerken dat de $azenkamp in haar bestaan nooit kans heeft gehacl on
gelden voor rl1t d.oel te reserveren.
De IIeer l3runet de ïtoohebmne w1l n.a.v. de begroting gaarne open kaart spe-
lenrhij is a.1. tegen verhoging uontributie van baslsieden.niJ zou het l<tm-
nen blilljken dat de hasis-contributie verhoogd. zou moeten lvorden a1s er
kosten r\'&ren voor een nieurnr veldr totnutoe 1s er toch zonder kosten gebrulk
gemaakt van het.t{.8.C.-veldrh--tgeen ïoorzltter doet opmerken det in de toe-
komst ook voor het §.8.C.-veld. betaalC zal- moeten worden.
Sesloten rcordt de vergarlering te verd.agen tot d.e rteer van Donselaa.r u/eer
eanrr,yezig kan níJn,d.e Toorlzetting word-t vastgesteld op Vrijdag 11 Jarr.uarl
1957. 'i'evens wordt besloten dat de begroting een uur voor deze vergaderlng
ter lnzage zal llggen in het Centraal--Gebouw. Eangezien vol"gens de Heer F.
Maassen de begroting voor de le van ekk nieuv,'Jaar rloor deJ,eclen moet zlSn
goedgekeurd.rvraaqt d"e Voorzitter dispensatie aan de vergadering om deze be-
àroting af te handelen in de vergadering van 11 Januari e.k.rrvaarmede d"e

vergaderJ.ng aecoord gaat.
I:ladat van Sestuurszijde rnrord.t medegedeei-d dat ieder I,id een convosatie voor
d.eze vergadering za1 ontvangen.sluit de voorzitter c1e rJergaderlng.
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