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I;1. 0 T U I E N van de Letlenvergadering Terenlglng de llazenkamp d'd. llrlJ-
dag 25 l,[el 195? ln het Centraal-Gebouw. Aanwe z1g zLJn 45

sterngereehtigde f,eden + d.e T{eren BosmanrY"d.f,l jke,Jan§en

en KorstanJe. Sericht van verhlnderlng gaven: I{eren O.J.

Íi ehouten, A. Jaspers, À. S to lk, trï. Brutte t de Ro chebrune ; F .IÍaassen

l)ames Plulm.Liaassen en 1'í1l}e }abon, de lieer J.J.P'lulm.

De Vooyzit,terrde Heer J.Berfelo opent te 8.15 uur deze vergaderlng en
heet allea weikom. De notulen van de ledenvergaderlngen resp. 20.Ie'56 en
11.1.5? worden onder dankzeg6ling goeàgekeurd'.
:ngekoqgn_§tu&ken: Schriiven van ?er:sÍl ínzake haar reclame met d.e z,$.
ffit voor een en ander weinig intersse te bestaan.

L

Meded.eilngen: lvÍevr. varl Geel-ï{ittekamp d.eelt mede dat d,e kleding moet be-
ffiffi-ffiart d.irectoirtj e + witte blouse + wltte gymschoenen Yoor de

melsJes en voor de jongens een zwarte broekrwit interlockJe en witte gym*

schoenen.
De Heer Krol deel-t mede dat onze Yereniging op beschelden wiize haar 50-
jarig bestaan zal herd,enkenrhij v::aagt suggesties uit de versad.ering.
íer Éetegenheld van het l}-Jarlg bestaptr za1 de geplente uitvoering 1n de

Goffert d.d. Juni L95? komen de vervallenrhlervoor in de plaats een gym-

ultvoerlng ln de Grote Zaal v.d.Vereniglng d.d. n, Februari 1958. ïeYens
1lgt het 1n Ae bedoellng om voor het &.s. Jubileum een reunie te organl-
sellen. lratuurliJk horen blj dlt Jubileun verschillende tournoolen in I{a-
zenkampverband. len slotte brengt de ÏÍr.Bosman nog even naar voren de ag-
t1e ïOovaR3AÏ, en krijgt toestemming om in d.eze vergaderlng wat Yoor d.eze

actle te doen dem,v. verkoop eartonnetjes met toverballen.
Jaarveslag ;lecretaris: Ie Heer Krol brengt een JaarYerslag over 1956t

tel-iik dank gebracht voor d'it verslag.
Financieel overzieht 1956: De Ïetrningmeester geeft een overzíe}fi lnzake

11oor d"it verslag en rroor z:-jr. beleid wordt r1e

i{r.van Donselaar hartelÍjk d'ank gebracht.
yerstag kascommlFsie 1956-: De commissie I956 verklaart schrifteliik een

en nagegaan en a1les in prima orde bevonden.
Z1j verzoekt de vergaderlng de penningmeester voor zLin beleld te àechar-
cheren.
Benoeming kas-controle-oommlssie 195?: Na wat overleg en betonen Yan goe

Siebenoemt:MevrouwI,enf1nk-Ïlofstee,defieren
de Boer en Aartsen. Ie Heer Fellenrwelke niet gekozen mag l'rorden vrordt
vanaf d.e RestuurstafeL hartelijk dank gebracht Yoor het nauu'keurlge werk
van de laatste Jaren in d.eze cornmis§ie.
Bestuursverklezing: De leidlng van de vergadering wordt overgenomen door
de rïr.l;=An Donselaar. ï)e waarn.VoorzLlter dankt Öe Heer Serfelo voor
alles wat hiJ deedt 1n belang van de ï{azenkamp. De vergadering stemt 1n
r.,ret deze woorden en een welgemeend applaus 1s zLJn deel. Ï)e Hr. Serfelo
verlaat hlerna de xmrg bestuurstafel.
Àangezien er geen tegen-candldaten gesteld zLinrzlin als nleuwe Bestuurs-
ledàn gekozen verklaart ?,{evrou* rrials-lamboo en de Heer J.?1u1m.
],{er,.rouw T,trals-lamboo neent haar benoemlng aa;rrevenzo de I{eer ?lulmrvrelke
vooraf verklrarde 1n geval van benoeming deze benoeming te accepteren.
])e aftred.ende ]devr.J.van Geel-1./ittekamp en de lir.J.A.C.e Hartog nemen hu-n

herbenoeming aa31. i{evrrut,": tr{a1s-Lamboo neernt ond.er applaus aan de ilestuurs
tafel pl aats.
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vervolg notulen Ig9egygl§: -?I :! :l?! Z : -
De waarn.voorzitter d,e ]{r. vaa Donselaar stelt ïoor enige ogeblÍ-Jclcen te pall
zeten en een kopje thee te gebrulken.
lía d.eze pauze opent C.e iIr.Y.D. eh heet alsnog welkom d.e IÍeren Commissarlssa
en ons lid, van verd.lensterTesp. de ]{eren:Iluismanrv.yiestreenearAartsenrGro-
tenhuls en Pellen.
Huldiging jubilerend.e 

. lgd en: Voorzltter roept naar voren },{evr. de BoolJ s-
de Sm1öt, Mej.VÍentlnkrdannes Westrikrvan Geelren van I{eerde. }e andere Ju-
bllerend.e leden zljn wegens zielr-te verhintlerd.
Voorzitter merkt op d.e prettlge geste van een huld1g1ng. Er zi-t echter ook
wat aan vast om een lnslgne van de llazenkamp te dragenrn.l. verantwoording
voor Uw llereniglng. Hli wenst namer.s de Hazenkamp de Jubilerentle leden se-
luk met de onderseheiding.
lïi j zisinq artj-kel-_ _5 iiui_,shoud,er,iik rep.'1*neq!.- l)e ve:rqaderÍnq kan aceoord
qnan met de w:-jztgingen van b"g. art. zoals dÍt besehreven is op de eon-
vocatie voor cleze versaderj"ng.
Vervolgens vraa,qt de .i,vanrn.Voorzitter aa:r de IÍr.Jansen, of rleze iets lcan
nededelen over de à.s. sportmidda-g voor ie .jeugr1. I)e i{r.J. geeft een o-
vexzicht over de:e s::or"tmidda;' en zes"t i1:rt ar ms,n r1e crga:risatie van een
en ander hard get';erj<t vrorit. )e I{r.v.}..lankt cle dr.Jansen voor z:-jn uit-
eenzei,tÍng en deel-t tevens i:iede dat eï geen laaandblad rroor de ír,Ze Jgni{
dit Ís de dritum vnn de s-oortmidlag) zal uitkonen.
Vervolgens geeft rie IIr.jung een uiteerLzel,ti.ng over de te organiseï.en hand
balwedstrijd op de sportmiddag. j)e ileer Joh.3m1t deelt mede ciat het (ju.ick
bestaur er in h:eft toegestemcl dat een vpJl haar velden.l)isnadq- en Donder
-adags micldags cloor de jeugdgroepen .r.fr.n onze verenigÍng moeÍren uorden ge-
bruikt'verEoeciing rvenst ),uic1c hiervoor niet te ontvangen. )e r/oor-zÍtter
dankt de Iír'.Srnlt vcoz' zt)n nedeJ-ingen en dankt het luickbestuur yoor }:.aar
spo rti ev-- n ed el,,rerkÍng.
Rondvraag:'---'.':' I.IeYrottvt Castelelm-v.d. ;loot vraaqt of het mogenlijk is dat' ?;?-EË-stuursleden in de toekoenst zoyg nae.t cra;-en voor het Ilazerrkn.rap
rnateriaal?.De I{r.'tr.p. v,iil hiero'trer gaar?ne ve:rC e r prat-^n in Ce e.l<" trrecom-
bine e:"d e verrade:.ing.
.De Hr" {.van ïiestreenen v::rast of het niet noodzal<elj-jk is nu reeds een
cornmissie te formeren Yoor het a-.s. 30-j arig jubileum,hij denl<t bijv. rrËï.1
de persoon van de ÏIr"A.I{uisman in te schalcelen. }e voorzitter vrnagt }roe
de reaeties van Ce l{r.iluisman zl-jnrrleze vindt hei nogal een moejl-ijke o?-
era.ve. Uiteinrielijk zullen de teiti rs het moeten rloen,aldus d.e iir'.II",maar
ik rvil gaarne achter de schernen mijn medelverltÍng verlenen. lr.erCeï. zíSn
Aenegen om in een eomnissÍe p1-ants te ncmen: d.e ileren .,trartsen,{irotenhuis
en i)e1len. Deze rleren zuilen van bestuurszi j de berícht krijgen vcoï. een"
gecombineerde vergadering. V erC.er zegt de iir.van V'I. det hi j gaarne con-
tacten lvilen hebben met de leid,:rs v:rn de onrlera.fdelin6len,dit kan gevontia
olvrden cp r1e vergaderingen rí'wt Sestlur get d^e ontLerafrlelingen.
}e i{r.}Iuisn'ran u,ijst eÍ eveïr op dat het afscheid van onze 0ud.-voor.zÍtter,
)s.tsarger ,,.:.1s predikant vr:.n.lidam niet plaats heeft oB pZ Ï;ïei &.s.rdoch
dat dit reeds op 20 l,,{ei &,1. heeft plaats gevonden.
Ie l{eer Àartsen vraagt d.e vergarleririg een telegram te zenö,en aan oïLl.e
Voo rzi tter, d e I{r. G. S ehout en, 1v:larned e natuurli j k vrord t in,re st emd .
Verder brengt de 1{r.iiartsen naar voren de sleehte tcestand vÉr.n de Hazen-
kampseï'*/eg gymzaal. )e Yoorzttter 11eelt r:ede dat er een onderhoud gevreg§t
Ís met het betreffenCe schoclbestuur en spreekt de verlvachtine uit dat te
gen September e.k. ee]1 en ernder in gen.,ry,rmzaa.l z*t! z:- jn vernieuvrd of ver-
Yangen. ilet school-bestur:r za]- ook moeten aflc'achten lvat de Gemeente lii.ime-qen Ín deze 2grl g€ïan doen.
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Ie ÏIr.Pe1l-en merkt op dat in het schriftelÍjke verslag van de kassonmÍssie
dcor deze comm§ssie l$eï"d gesugereerd om ook c1e penningmeester een jaarlijk-
se onkostenvergoeding te geren. De Yooyzitter dee]-t merle dat het Bestuur
het eleganter vindt om in het geheel geen vergoedlng in periodieken te ge-1Íen,het tsest*:.rr heeft daarom besloten een en ander af te schaffen.
Ïe t{r'W.Brinkhuis haakt in op de l}ersil-actie, Volgens hem hebben kleinere
verenigingen dan de onze reeds gelden ontvangen.)e ldoorzitter merkt op dat
het Bestuur een en ander niet willen tegentverken als bijv. de onderafdelin
gen hler heil inzien. AIs Bestuur lvillen wlj d.e ouders ban o*ze ï,eden nÍet
met d.eze actie lastig vall-en
Ïen slotte brengt de i{r.Krol het te verzenden telegram aan onze Voorzi_tter
naar voren: Sestuur en j,ed.en i-n vergadering aar.wezigrv,rensen U een volledig
herstel toe.
ïe trtIaar,;.ïoorzltter d.e ilr.van Donselaar neemt als laaiste het woord en hÍj
spreekt de wens uit dat alle aanwezigen tevreden zullen r..íjn en dat bijv.
rra deze vergaderlng geen commentaar komt van: ze hadden zus en ze haclden zo
feder aanlvezig Iiff heeft vamavond voldoende gelegenheid gehad 6m zijn stem
te laten horen. Ie Hr.va.n I. heeft het buitensenroon op prijs gesteld dat de
ze \ter{aderlng ook werd bezocht rloor ]reren cornmissarissenrereleden en leden
van Yerdienste, wii doen noolt een vergeefs beroep oB deze heren en cleze
hulp verwacht .'e Voorzitter ook van die leden,rvelke momenteel speltljesdra.-
qers van de Ï{azenkamp zijn, iÍadat de i{r. van }onselaar d.e wens uitspreekt
dat in de e.k. ledenvergaderlng onze voorzitter, de iLeer G.Sctrouten, in goe-
de gezondheid onze ver6ladering kan bijrvonen en in ons miiiflsn lsrs-luit de
Yoavzttter te 2l?.40 uur deze ledenvergadering.
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