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VerenÍginL vilor ï,iehamelijke en. Geestelíjke 0ntwikkel-ing
" lie ii azcnk:-:nrrl

ierienvergaileri:rg vàln 21-il--1:158, gehouo.en in het Centraa.lgebourr"

Aarrwezig ztJn 38 leden 1v3,:iron.der anze l-eden vàr verd"j-enste de herer:.
ï/.P.J.Erunet d-e Hoehebrune en Thomr;s, trlsmede ailze ourl*voorzitter
d-e irr" G. Schoutert.
3erÍeiit van verhindering is ontvangen van d.e ]rererr LIuislran., 3en'ter en
(]-a.nsen.
l]e vrnd.-voorzi-rter dr: hr" de i:lartog; cpent de verga'lering.
Ue notulen der vorige J.eclenvergad-rri-ng vrorden gelezen en. onveranderd
goedgekeurd.
ÍngeÈomen ís een sehrijven van ltet Sestr-rur van de li*V. en A.V. NEC, Ín
ver6and rnet het terrein. Ie heren Fluim erl v.d.Berg hebben een onder-
iroud gehad nret genoemC SestuuB err zeev iot hun spiit kan li§C orrs niet
meer ]:.erbergen, claaÍ zij zelf a"11e terceínen overbelast hebben.
Yoor de praehtige neclevierking die wij in cleze van NEC mochten ont-
vaÍIgen brengt de voorzitter ztjn ha^ttelijke dank ond,er woorden.
.len oplossing is voorlopig gevondeb op een der gemeentevelden aan de
llriehui zerweg.
llen sr"ifrrijven van d.e G.G.D. over de sportkeuring heeft aller azr.:rdaeht.
gver een verahdering in Eet eommissariaat der verenlging zal op een
volgend.e buitengewone-ledenvergadering mededÈh§ng word.en gedaan.
])e heer van lfestreenen wordt vervolgens beciankt voor het enoÈme werk
ciat hij als administrateur voor oyLz vereniging verrieht. Als klein
stoff elijk blijk onzer waardering wordt hern een kist sigaren overhandigd.
l1r. v. \,festreenen dankt hiervoor harteli jk en zegt: 'rIk ga met de I] azen-
karnp naar bed en sta er mee opr mËlar heb het al.tijd met vreugde gedaaÍtfr.
Hij acht het nodig dat er lemand komt, die hem bij de administratie
helpt en zLeh aldus 1n kan werken om hem event. oF te volgen.
I{et Ledentaf- is eonstsnt gebleYen op 925.
I{artelijk dank wordt gebraeht aan de hr. I{oekstra voor zó}in kundige
redaetià-werk voor ons herrezen maandblad, evenals aan hen dÍe door ad-
vertenties dit blad weer mogelijk hebben gemaakt.
De suecessen der onderafo.elingen worden gememoreerd, evenals het felt,
dat de afd. Voetbat z1-Bl,':r met l2-0 de kaas van het brood ]iet eten.
Dal komt aan de ord.e het verkiezen van een nieuw bestuurslid, daar de
hr. de l{artog aftreéëÈ en zteït niet herkiesbaar stelt.
ne hr, Krol wordt verzooht de leiding der vergadering voor dit punt op
zie},. te wi-l}en nemenr
Àllereerst rioht hr. Krol zíah tot de Hartog en brengt hem darrl< voor
alles wat hij yoor de llazenkamp heeft gedaan.Het was steeds een genoegen
met de Hartog te werken, Gelukkig wi1 hij zijg aetiviteit aan de vereni-
ging blijven geven, a-ls aqwisiteur lroor het maandblad en in de temein
eommissj-e.éJ.s stoff elijk bIÍjk vaJl waardering wordt hem een boekenbon
overhandigd. iioe groter de verdienste, hoe kleiner het gesehenk is
nu eeru:raa] een llazenkamp traditÍe.
Vervolgens introduoeert de hr, Kro1. de door het Bestuur eandi-daat gestel-
de hr. v,d. Plas, Daar er geen tegenoandidaten zii gesteld, is de hr.
y.d. ?las dus Yoorzitter van de Hazenkamp. Wij prijzen ons gelukkig,
aldus ri.e hr. Kro], dat wij in hem een man hebben gevondehdie een grote
ervaring heeft op verenigingsgebied en techníseh ook volkomen zlln man-
netje staat op het gebied van g;mmastiek en turnerr.
i{r. Krol verzoekt d"e hr. Sehouten, díe wij toch eigen}ijk nog als onze
voorzitter besehouwen, delf zítrn opvolger te wilJ-en installeren.
i{r. So}routen voldoet gaarne aan dit verzoek en overharrdigt de hr" Y.d.
Plas de vorzittershanàr, waarbij hij de $/ens uitspreekt, dat de hr.
v.d.Plas op c1e steun van de hele vereniging zal mogen rekenen, om de

llaaenkemp tot nog groter bloei te brengen.
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Hr. de l{artog dankt voor de woorden varr waardering en }ret gesehenk.i{et werk voor de Hazenkamp was nooit een opofferiàg, maar een genoegen.Hr. v.d. Plas nesryt dan plaats aehter de bèstuurst#elr efl OanÏt voorhet j-n hem gestel.de vertroulven.
0p voorstel van de hr. KroI vericlaart de vergadering er zi6n mede aeeoorddat de hr. de I{artog deze vergadering blijft-leiden.
Aari de orde komt nu de begroting voor Lg5g, ingediend door hr. pluim.
Hoewel deze sluitend Ísn blijft uiterste zuini§heid geboden, ook bijde onderafdelingen.
zaalhuttr centraalgebouw over Lgig is nog niet bekend".IIr. Jaspers mist de subsldie der gemeente. Ieze kan niet worden opge-voerd, daar deze- eJ.k iaar door de gemeente wordt vastgesteld en dè*gemeente niet gebonden is deze te verlencílrHr. Sogaards informeert naar huur Centraalgebouw. Omvat dÍt alleen degym'zaal of ook de andere zalen? lllerover móet nog iryord,en overlegd metde llireeteur van het centraalgebouw, de hr. v.d.-Temper. -
Hr. Aartsen zou pogÍngenwillen doen'voor het salrenstèllen. van een eom-missie voor ?ret gezonder maken van d"e fina:rtiele basis der vereniging.Hr. Y.d. Plas adviseert om rroor vervaxlging van versleten materÍaa1de sohoolbesturen aan te spreken.
{p 09 pauze brengt rle hr. de iiertog de dark orrer van de hr. Sehouten,die is vertrokken. Hii was verheugd oncler de oude vertrouwcle gezichtön
ook nieu\rye aan te treff en.
H": de i{artog icomt darr naar voren met een nieuwtje, een stuk grond,
met een schuur die verbouwd zou kunnen lniorden toÍ ólubhuis. y/ö wordenwel zeer veruast, maar nog niet veel wijzer.
ne terreitLeommissie wod.t dan gevormd uii d.e leden, cle dames i:h.lirn,
!"o$, v'l{alen, v,Iloof ,Busser, Jongman en casteie;in en d.e herenStolk en 'Ihomas. v. d.. Yegte stel*t zlc?\ br*sehikbaàr voor j-ncidentele
gevallen. iir word'c e€n advies-com:nissie gevormd cloor lierrr. ./. C-ee1,
en de herer'/od-. Berg, Fr'Ínklmls en. de ilairtog, waarbi j zteb a-ansluitende ireren liabben otL .ïasper§,i.en .ienkt irièrbij-ook a-àr\ een archiict enz,Voorlopig is de leuze: "0P near de ./ zrOOOr-i'-
Qfl net spa;.r'ba.irkboekje staat thans verrnel_d {' LArA5,I{r. itrarbben vraagt naa} subsldie 'vàrr tt ri jk vooi aa.nleg sportvelden.Ï{r. v.d. Berg-antv,roordt, dat ir.et IiÍjk aJ-leen susidí..erÍ, ?,.1s het }and
eigendom is of gepaeht op Lar,ge termijn, 1//e moeten geld'hebben, veel geld.
Voor de rond Yrqag komt rRevr. vall ilssen met de iclaóht, dat er'houtwoimz1t in dF=tffffi-der afd. Tafeltennis. Ieze rnoeten woràen behurdeld enbeter vrorden opgeborgen.
i{r. Brunet de H.oohebrune krijgt a1s antwoord op ziyn vraa€,, dat het deplieht is van elke a-fd, ervoor te zorgen, dat óp oé ledeníórgaderingen
tenminste twee oornrnissieled.en a.anwezíg z:,JrL. lwang kan er niét worclónuitgeoef endr_ maar alq zii dit niet voos de afd. en de vereniging kun.nenopbrengen, horen z,Li geen zitting te nemen in een commissie.
Over het begin van het HonkbaJ--seizoen z* h:-tr t,z,t, berÍeht ontvangenen ook over de daarvoor te nemen maatregelen.
l,iej. van Fiaalen deelt meden 9*t de goalpa"len van d.e afd.. Hand.bal zíjn
opgesla.gen aehter het clubhuis vanItSwiÍtn en d"it is verre van ide*àl.Xit zal nader worden bekeken,
Hr..v.d: Vegte vraagt naar de banken clie nog moeten sta.an bij MC.
!*?ien de wijze wa,arop i"i,ïC ons heeft behanoé}d brj onze terróin-moeilijk-
heden, zgg! de hr, Y.d, tserg, dat hij weigert ovei dit nagenoeg waardeÍozemateriaa] bij NEC a,an de bel- te gaan trekken.
Over het meubilair Ín het Centraalgebouw zal na besprekÍngen met de
eommissarissen nader worden teruggekomen.
De entreehefflng op rt terrei-n za\. worden aÍsedaan,
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Hr, v. lVestreenen nierkt op dat er door begunstigers sleehts rf 95r-
wordt opgebraeht. Iit dient te worden opgevoerd om de kaspositie te
verst evigen.
Hiervoor is reeds een folder ontworpen die t.?,.t. zal worden verspreid,
Hr. Bogaarts vraagt hoe het mogelljk Ís, dat basisleden ,f6t- aarr
eontrlbutÍe betal-en en geen vrijkaart krijgen voor de uitvoering, ter-
wijl donateure .,f5r- betalen en we1 een vrijkaart krijgen.
,it za)- nader worden bekeken,
Hr, Aartsen yerzoekt eontrole op het materÍaal in de gpzal.en en stelt
zieh met hr. Jaspers besehikbaar voor sanering der finaneiejn.
Ten slotte rryordt een eoJ.leete gehoudenvoofr het terreh-fonds, met a1s
resutbaat ,f 43r-.
Hierna sluit de hr. de Hartog de vergaderlng"

Wnd.Yoorzitter:
I/'--J''*:t
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Sekretaris:


