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Tï o t u 1e n van d.e lerlenvergaderin6l Vereniging DE HAZENK/T}ÏP gehouCen

in het Centraal-Gebout't d.d. VriJdeg 11 Januarl 1957.

lle Voornitter opent te 8.1-0 uur deze vergadering en heet aIle aanv;rezigen
vrelkom, Voorzitte:: memoreert nog even v'rat de oorzaak urasrdat de vorige
Ledenveyeaderlng àp begroting nog niet kon goed keurenrnadat hij allen
persoonliJk en ])I HAZS]IKÀÏ,,IÏ de beste ylensen voor 1957 hatl overgebraeht.
V6orzitter geeft het v,roord aan de Heer van Donseiaarrv,relke eerst d.ank

brengt aan fiestuurrLed,en van C,e ltazenkarop , voor het medeleven ondervon-
den bij het hsengaan van ziin Vader.
1;e pennlngmeester heeft vee". comrnentaren moetn aanhoren inzake de verho-
ginà basis-contrlbutie, opvallend practisch geen eommentaren contrÍbutle-
verhoging l,ier.kende ï,eden. itij heeft geluÍden van basis-leden vernomen,
zoals, : we kunnan beter voor ons zeLf beginnenrCan zljn vre goedkoper
uitrdoch zo vervol.gt orlze renningm. hoe denken de onderafd.elingen över
hrrn beginperiode,toen zLj door het gestuur financleel lverden bijges*taan
en noolt een vergeefs beroep ded"en bij de pennlngneester. i'í&t denkt llt

over het feit va:: bijv.de iiràteïstraat*gymzaal, de hhur hlervan bed"raagt
f 400.-- per jaar yoor l,eden bened.en de 16 jaar. ')oor d.e activltelten vsr:
de nevensporten 1s het bekend. dat het ÏIazenkamp-Restu*r zich niet houdt
aan de Índeling J,eclen beneden 16 jaar.rhetgeen Yoor onse Yer.',rreer lnhourlt
dat vanclaag of morgen Ce huren \an gln:,zalen omhoog zullen Éï38n. ;len en
ander lictrt niet aan Schoolbesturen nilnar rle sugflesties Yan tiemeenteï'efren
aan de schooibesfu.ren,luiden zö. ile pennin.gmeester zet verder uiteen dat
vriJ moeten bijdràh.en aa.n het z.{., vernieuv;inrs-fclnfs gymzaal }"Lazenkamp,
nai er binnenkc,rt hu,.rr verlancrd za1 worden voor gebruik g,).mzaaI C.S.,
hij vrnagt wat de l,er'len rlenken over de verhofllnqen vÍ:ln salarÍssenrd'rs oolt
verhoging vËrn sociale lasten. ïe uiteerrzettÍ"ng va"n de lleer van lonselaar
',rro:rdt door de 50 arftwezíp;e L,eden aandachtig gevol8d,ook ais onz,e'pennin6rn
uÍteenzet hoe ia de toekomst de lesroosters zullen lvorden Íngedee1.d,sterk
te \rs1 groepsflretc. )e ï{r.ï.n.ireeft opmerkingen gehoord dat deze maaire-
gel voor de lelders niet prettig zn), zijn,hÍj kan echter de verzekering
,qeven 6at hierover vooraf met d.e leiders contnct is olgenomen en d.e pen-
àingm. prijst het lregrfrp "ran d-e leiders aatzíS voor deze zaaic aan d"'- dag
leeàen" ï,laaraanleiding van het groter meken van groepen me}kt Y.D. op clat
het helemaat niet in zijn bedoeling licht,om bijv. een kleutergroep van
t0 kleuters zo maar op te rloeken. V oor d,ergeli jke grceterr moet een oplos-
sing gevond.en wordenren d,e oplossirrg is nict op d,eue glloepen maar te 1i-
qulàeren,aa.ngezien het de Jeugd betreftrlÀ/aarYan ook onze \rer.hef later zà'

moeten hebben.
T.a.1r. het commentaar dat nooit een bedrag is gereserveerd voor vernieu-
wÍng van toestellen,ete.,raetrkt d.e penningm.op d-at hÍj niet nieer net zi)n
gontributles kan doen,cian wat door dez:e contributles geboden vtordt. Het
N.I.C.*veld voorheen geen huurrl:.et Il".E.C,-Bestuur wil fhans Yersoeding
ontvangenrergo verho6ling van uitgaven. Als tren::lngmeester de basiseontr*-
butle wil r'aap. Verhogenrd.an ls dit r"or:rheen goed. overtrogen en ZeeT §effio-
titeerd. liiielke basislerien gebmiken bijv. niet het veld- en of za'alrdit
ziin meer enkele onderafCellngerl"rzoal-s tennis en wandelsport'
Ie penningmeester stelt ten slotte voor aceoord te gna.n met de verhoging
van vierkencle leden ad. f C.?5 per kvrartaal,tevans stelt v.I.voor deze ver
ho.ging per 1 Apr1l 1956 te laten ingaanr&s,ngezien rrre reeds in het 1e ln''rar

teal zitten. Verder r1ee1t Ïennln6ueester de vergaderlng mede d:rt hij ín
verband met het huÍsh.reglement niet de bevnegdheid bezit om d.e contri-
butie baslsleden te r/erhogen"
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xet is daarom dat hij d.e vergadering voorstelt de basls-contributie dlt
jaar nog niet te verhogen, ïlöjpennÍngmeester vra.agi d.e vergaderÍng of zíi
öe mening is ioeged.a-an d-at deze contributie niet noodzakellik v{as rhetgeen
de pel'iningm3CIster pretiig rooet aandoenraangezien de vergadering het met
de uiteenzeitingen Yolkomen eens is.
Yoorzitter stelt voor cn de beginnen aan d.e rcndvraag. Voor d.eze rondvraag
komt eer.st aan het r;oord. de.lleer A.van ïi/estreenen,deze v:"aaqt of het nlet
wenselijk is C.at de contrlbutÍes jaarlijks opnleuw worden vast*qelgà,zodat
we 1n dit opzicht niet gebonden zljn aan het huish"regelenent. Voorzitter
antwoordt dat dit zeer toe te juichen 1s,ö1t pulit zaL 1n de e.k. ledenver-
ga6ering aan c1e Leden voorgelegd v,rorden, Verd.er Juleht de Heer v.fi'.het toe
àate er yoorlopig geen verhoging van de basls-eontrlbutie ls, voor de aff-
delingen tennls en nandelen. Voor d.e andere afdelingen is het echter b11-
ll jk ta lroemen dat rle basis-eont::Íhutie verhoogC ltcrclt.lle Ï{r.v.'l}í. vraagt
om in het e.k. rnaartlblad duideJ-ijk te -nilIen ve::melden hoeveel de contri-
bntle gaat bedragen en wanneer de verhoging Yen kracht rvordtraaïlgezien eY

reeds giro's bÍnnen z:-jnrvíaarop de hogere contributie ,.''erd oYe?geschreven.
l)e basisleden zul-len tie contributie bij vooruitbetallng dienen te voldoen
wordt men 1,1pr11 lid ,dan betaald men d.e ecntrÍbutie vocruit t/m ö1 L{rt.
van her, vol.qende jaer.
)e ;Ieer Junq merkt op dat e:: nu dus in het huish.reglement of statuten ver
mel-C moet,,^iord.en da"t e1k jaar d,e contributies opnieuv', ïroor een jaar vrorden
vasigesteld,.
ïe 11eer J.Grotenhuis is bfi-j dat de basis-contributie niet verhoogd word.t,
tevens C.ankt d.e i{eer Gr, de leidersrdnt zLj ascoord zLJn gegaan met d.e

nieuwe salarl§regeling en de Índ.ellng d.er lesroosters. ïerder vraagt Gr.
of de post d.lverse drukwerken niet aan c1e hoge kant geraamd is,penningm.
antwoordt d.at voor Clt jaar Eet gen.bed.rag v,'el moet vrorden aangehouden.
'Ievens merk$ de pe:rningn.op dat hij de contrll:utieschalen van de llazenkamp
met die van Oranje-}laauw vergeleken heeft.l)at $ranje-Bleauv'Í nu. nog lage
contributies ka:r accepteren,Iigt 1n het feit dat deze vereniging een sub-
sidie ontvangt van het ll.C.G.Y.rzijn LnzÍ.czt ls dat cieze -qubsidie ook eens
zaL aflopeïr en tlat dan Cie contrlbuties verhooqd moeten r,rorden.ïe Ï{eer Or.
vraagt verder waarom de gymzael i{azenkanp rneerdere huur gaat kosten..{nt-
v,,oordt:jl1t komt door de Sugesties van ()emeentewegen,

,?e ï{r.Brunet de Rochebrune 1s riankbaa.r dat voorl-opig de basis-contributie
b1ijft zoal-s Cie was., hij r,rriflÈt dan op de jongere l,eden lvelke bijv. in
de àonkbal-afdeling ziJn ingeschreven, Verder merkt ilr.de R. op dat hii aI
leen heeft Se'vra&rschuvrd vocr geluiden: u/e gaan Yoor ons zelf heginnenrver-
der wiI Br.bekl-emtonen C.at z: jn afdeling gaarne v.,-i-1 meevrerken ln het be-
lang van andere onderafdel-ingen.
le lÍeer Joh.Smit b::engt naar voren clat er basisled.en zljn die "'iinst bren-
gen en d.ie ge1-d. kosten. Ie afd.ling vo1-1.ey z,al bijv.éïeen bezvi.ear mogen
ànken om basls-contributie te verhog&nreangezÍen v.Li regetmatiS geb::uik
van eer.1 gymzaal moet meken. Ee Voorzttter lvaardeert d.eze v'ioordenrhet,Seen
getuigt Ys.n "{emeenschaP§zin.
i,ievr.Uasteleijir-v.d..S1oot vraa6;t of het tsestuur níet van mening is clat er
tengevolge va:r deze contri§utie-verhoging leden zullen beda,nken'iVoorzltter
en i,enningmeester z:-Jn 1n hun antv,roord. van mening d;rt misschien het le
kl,;artaal een^ en ernder vrat stroef zal gaanrnaar het óe en 4e ku,artaal past
men zich gaauw aÍIrr.ïrouwelrs dit rieico moet genomen word.enrwil aTLze Ver.
haar financlele verplichtÍ.ngcn na kunnen komen.
i;e 1ieer de Boer zeEt hiergekomen te ztjn voor een ondersteuniïrg en ln de

?e pl-aats,hoe ziet msn het huren van de sporthallen voor de afdeling bacl-
minton.
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ïe l{eer" d.3.zegt d"t z:-jn afdellng ruim B0 Leden betreftrhij is banE da.t
lndien zíjn afCelÍng geen goed oeenterrei-n kan maehtig e16y6en er veel J,e-
den voo:'de riazenkamp zul--l,en bedanken.feirrringry.merl,:t op dat van de B0 bad-
mlnton-leden rninstens rle helft is rtie ook andere sporten in de 1{azenknrnp
beoefen--zt..Perningm.g5e*ft als voorbeeid. ds tennisafdeling, deze a-fdeling be-
t*alt f 6. -- basiscontribttti-t-'rmaa-r nrcet zieh qeheel zelf bedrui"rsn, zo:rls hu
ï,en.tra.r1 ienvrj-sbarleir.,aerschaf tenni-sbnllenretc, ]Je ileer Cs -B.sluÍt rnei een
vrrag of het ijestuur v.d".tI. de afdelir-3 kan he,Lpen ej-s iir: l,lijm.kanpioen-
schap voor bad.mintoil gespeeid :zuI1en vrorden.l)e pennlngmeester antvrooröt:
U zr"rlt begrepen hebben ri.at d.eze hulp m{t,ar een klein beetje zaL zL;nrriaa.r ik
vril helpen.
Resuraerend.e uii; d.it alles lcan de Vcorzi-uter vastsi;elien clat de begroting
L?bT is goedgekeurd.,waarmede de vcrgad.ering ztch kan verenigen uond,er ho6'fd
s t er,rmin55 .
De Heer Grotenhuls zegt het te betreuren dat er 1n het komende Jaar nlet
in ïIazenkampverband getennist zal vrorden,aangezien er z:-c}, geen teni*sers-
ofi sters beschikbaar willen stellen om in een commlssie zittÍng te nemen.
De Hr.Gr. vraast of het mogenlljk ls dat er een oproeB yan het Sestuur ult-
gaat om alsnog een dergelijke cornmlssie te formeren. '[roorzitter antwoordt
dat er wel een sehrlJven kan ults&an van Uw Bestuurrdoch het lnitlatlef
moet toch vanult de leffen korqen. Ie Hr.Br.d.Roehebrune rÏ'Íevr.Smlt-Engelsme,:r
zeggerr nog het een en ander 6ver de tennls-afdeIlng. T)€ Yoorzj.tter antwoorÖ
dat het niet de taak van het Restuur is om een commissie lcrxeilrarx te
for.meren als de làèfde maar van I kant gaat kornen.
De Hr.C.Boeser merkt op dat de commlssie's de pllcht hebben om een vergade-
ring met & minstens Z leden b1j te wonen. Spreker zou het echter beJ-angrlj-
ker achten als rle commlssie's meer contact met het Bestuur hebben. Beslo-
ten word.t d.at voortaan Bestuur met Commlssies elke 1e ïIriJd.ag om d.e 2 maan-
den blj elkaar zullen komen. De Hr.Boeser zag verder ga.arne dat d,e IIr. A.Y.
l1Iestreenen ook deze vergaderlngen b1j zou kunnen wonenrde Hr.v.lry. gaat met
d.it voorstel aceoord. Verd.er wordt afgesproken dat de eerste Yrijdag v.d.
le maand. zal worden vergaderd. met d.e leiders , en dus de Ie Yri.J dag van de
Ze maand met de commissies,enz. ï)e ï{r.Boeser hoopt verder dat het veld in
de komende zomer in orde zaL zLjn en d.at een verd.bàndtrommel op het lï.B.C.
veld aanwezig za1 zijn. De Hr.Brinkhuls zal voor de verbandtrommel zorgen.
llervolgens leest ïoorzltter een sehrljven voor van ]i{evr.H.P1u1m-Kokrwaarin
deze bedankt voor haer Bestuursfunctle bij onze Yerenlglng. Yoorritter dank
Mevr.Plulm voor haar werkzaamheden Yoor de Iïazenkamp.
Ïíevr.CasteleiJn-v.d.§iloot merkt op dat er materiaal stuk ls in rle gynrzalen
Hazenkampseweg en Bljleveldsingel. Yoorzitter antwoordt dat het de aandacht
van Bestuur heeft.
De Hr.Joh. §mlt merkt op dat het zeer prettlg aan zal doen als er eens Be-
Stuursleden komen klJken oB de avonden van de neveasporten,Verder vindt hlJ
dat de ï{azenkarnp een hoger doel heeft d"an alleen de behartigin6l van ile #m-
nasttek,als een onderafdellng ln moeilijkheden zitrheeft het Sestuur biJ te
springen,höj dcelt dan op de afd.tennis. lloorzitter antwoordt dat hlj het
er peisó niet mee eens is.
De Hr.J.Bennlnk zegt dat het Bestuur ten onreehte ls aangevallen àoor Leden
van d.e tennlsaföeI1ng. Het enige verwijt dat men zou l«:nnen maken is dat er
meerdere rlchtlijnen door het Sestuur kunnen worden aangegeven.Yolgens de
Hr.Bennlnk heeft het Bestur:r hoofdzakelijk zlch te bepalen tot &e ontwlkke-
11$'g van öe afdeling gyunastiek en de geestelijke ontwikkellng. I{aar s,ar-
lelding hiervan merkt d.e lIr,de Boer op dat de aföellng bad.mlnton geen yer-
wijten tot het Bestuur gerioht heeft, de Hr.Br.it.R. brengt naar voren dat
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hlJ verschlllende malen om rlchtl-lJnen verzocht heeft en deze ook lndterdaad
ontvangen heeft.
De I{r. Smlt llcht nog eens *r{ ee11 en ander toe en zet zIJn goede bedoeling-
en ulteen.
Ten slotte merkt Yoorzltter oB dat dat we nlet u1t het oog moeten verLlez,en
dat de opzet van de Yereniglng ls om de Jongeren vooral op te vangea met cl"e
g;rmrrastÉ"ek en zo veel mogenllJk over te hevelen naer cte afdel-1ng van de Hr,
BosBan.
§aclat cle o.k. vergaderlng roet d.e commlssies van tle onclerafdellngen 1s vast-
gesteld op YrlJd.ag L Februarl &rs. sluit de Yoorzltter te 10.45 uur d"eze
vergad.erlng.

3L.verv.8e secretarls : PI.verv.Voorzi


