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Àl-gemene ledenvergacleríng d..d. iB-1 2-t 59 in het Centraal Gebcuyy.
Àfwezig ivegens ziekte het hocf dbestuurslid l,{evr.Mevj"u.s.
Àanwezig zrjn 39 slemgerechtigde ledenrwaarond.er dÍverse ereleden en

- l eden van verd: enste .
Y(b" notuley.L der vorige leder:.vergaderi-ng ivord"en voorgelezen en goed.gelíei;ïd.

{De yoorzltter heet hen al1en hartelijk weJ-kom en spreekt de hoop uit
i{evr.Mevíus \'/eer spoedig in ons'midden te mogen hehben.
Bericht van vei:h:jnd.eríng Ís binnengekomen van de dames Jarttze en ltr/al.s
en d.e I{r.Boogaardsrv.noàselaarrJanàenrï{ulsrxanrv,d.Slcot en',{iitkampV

Vle Hr.v.d.Plas bespreekt de entréd van de I{r.F"S.}loekstra als }:oofd-
Ieider Ín de }lazenkamp en bl-ikt tevens terug op de gezellrge St.Nic.-
avond met de Hr.Brunet de Rochebrune en Jaspers als St.Nicolaas en
Zwarte Piet. 0ver de contactavonden is hij zeer tevred.en, doch rle
opkomst d-er l-eden kan nog groter urord.en en doet een ve:rzoek aan de
ilr.Hoekstra, hoof rlredacteilr, deze avonden voortaan te organiseren.
ne H:r.Iïoekstra zegi toe hieraan rnee te zallen v.ierkenrdoch hiervoor
zijn meer mensen nodig.J.v.d-.Scnaaf meldt ztch reeds. \'erder deelt de
voarzítter mederd.at er weeï plannen besLaan om een gezellige avond te
houden i-n d.e kleÍne zaal de:r Ve:renigingt dit lvordt verder uÍtgewerkt.
Hierna vol-gt de begroting 1960 var\ onze penningmeeste:rrdie de IJr.
ï{oekst::a en v.ï/estreenen peïsoonliik bed"ankt voor het vele werkrdat zi:
in het afgelopen jaar v/eer voor onze ÏIazenkamp gedaan hebben. De f5A.=
per onder:afd. zal 1il de toekomst niet meeï verstrekt worden.
!e Hr.Boese:r vxaagt of dit reeos v&ststaatrterwljl de |Ir.Aartsen vindt,
d"at dÍt in lijnrechte tegensi;el}ing is met hetgeen aan de onrlerafdn
toege zegd. is.
ne Hï,v.d.Plas: het is geen vaste r:egel meer: d"eze,f 50.= te ver.streklre4
indien de onder:afd.. dit niet nódig hebben.
Mevr.Luermah,s: is het niet za , dat de onderafd. ztch zelf moeten be-
drulpen, doch zích voor grcèe uitgarren rzoaLs aanschaff1ng maieriaal,
tot het hoofdbestuur kunnen irenden"
llierna komt de ïlï. tsrunet de Rochebrune in actÍe: de verhoudlng tussen
hoof dbestuur en orrd.eraf d.honkbar is altijd goed geweest, ock op het
finarrtiële vlak. Laat d,e jeugrJ inde Hazenkamp honkbafulen; evt. over-
schot in d"eze ondepafd. zre ik gaarne besteed vooï ílit doel. De Hr.
v.Donselaar hèeft d"eze f 10.= toegezegd en wij kunnen dit nj,et missen.
De ilr,Pluim stelt vool: Ce Í 50.= uit te kerenrindien werkelj,ik bliik-t,
na een 'besprèking met het hoofdbestuur, d,at het nocliq is; hiertegen
stelt d"e iir.llr.de R". deze uj.tkering alsnog vooï dit )aav te prolongeïell.
De Hr.v.d"P1as wilt dit j-n ztjn geheel eens met finant.experts .bekljken.
0p eell vraag van de Hr.Aartsen, of de penningmeester vergeli.lkende cÍjfers
mèt voorgaand"e jaren getroki<en heeft, word,t bevestigend geantwoord".
Uit deze cijfers is r"L.I. geblelcenrdat de huur cLer zalen aanme:rkelijk
gestegen zïjn, doch thans*ís t flà een onderhoud met de I{r.v.Goreom,
de zaaL ,,riaterstyaat, die ontzaglíjk veel &an reparatie gekost heeft,
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in huurr verlasgdrald.us d.e li:i"v.d.Plas, 11e gemeenteza1 ert lÍggen veel
gunsbiger i1 nrljs? docin deze zijn helaas niet voldoende nesètlitbaar.
Vervolgens bedankt de voorzitter d.e Iïr.v"Y,Iestreenenri{oekstra en de
Ilartog en },1levr .tr . Casteleyn-v. d. §loot vo o:r }ret veèe werk n d.at z7j inhet afgeiopen jaar l/veeï voor de Hazenkamp ged"aan hebben en oveihan-
d"igt hen een kleine atteritie, terwijl hÍerin tevens betr:okken rrorden
1\ilevr. v.1Eestreenen en l,,[evr.I{oe}istra.
noor afwezigherd" van de }lr"Jansen kan het afscheid nemen van ]ten
niet Coorgaair. , vHierna brengt de I{r . v. d".P1as een K.l'( . G. r/. -ver:zekerÍng teqen ongda1en
tijdens trainingrgyffirastiek et1z. voor de leden te:" sprake.Kosten
hieraan verbonden f -.2O per lid".
De i{r-.Brnet d.e R. wijst op een 'fl,r.A.-ve::zeirering vooï de l-e,len,i)eze
is onmisbaar enad"viseert prijsopgave varr diverse verzekeringsmij. te
vi:agen. Ie I{r.v.d.Plas zegt toe dit met experts te zullen bespreken,
Inmíddels is de Hr.Huisman ter vergadering verschenen en rrordt door *"
de VOOfZitter Van hartg y7g1i,-o,r roha*or, lriaA-rna een kOrte par;Lze VO1gt.Hierna vcl-gt de installati;' ;;-;;-;ï;i";il;;;"iéïiË,waarin zittjng
hebben de Hr.Brunet,de }ïartog enJaspers,ais seci:etaris. Dezeconmissie
stelt ztch tot cloel het vormen van een fc::os besiemd voor een nieuy,,r
clubhu.is, dat i.z.t. zal :noeten vel:schir;nen o-o een terrein, dat wÍj
in d.e toekomsb van d.e genieente kunnen huren.Xel{r.Huj-sman uit de rrens
om voor d.e j eugd te trachten een velcL an de omgeving van d.e 1iazenkamp-
seweg te verkríj.3en.
RondvreagiMevr. Luermans stelt diverse v-ragen inzake kwestj-e ,Sm:_t
en staat eröp7 dat de ïlr.Korstanje zljn verontschuldig.ing aanbiedt op
de damesles over zijn uitlatj-ngen.
Ie I1r.v,d.Plas zegt toe, wat het 1aatrsi;e betref&r sFoedig -l.'-orstanje
hie::over te zul-len spreken. Over d"e kwestie Snit wijdt hjj verder uj t
en verteltrdat d"eze kwestie uitgesproken is net de Raad van Conmis-
serisserrr €tr iir dit overleg besloten is Korstanje te handltaven,
Mevr.luerma,ns sehijnt met dit antrnroord niet tevreden gesteld te ztjn
en ïergelijkt de diplomats van Smit en Korstanje, waarop d.e Iïr.Jaspers
reageeït met: - de kwestíe Smít raakt deze vergadering niet; dit is
het be-] eid van het hoofdbestuur, terwijl de IIr.Àartsen vindt, dat --/
arlders d-e vertrouwenskwestie gesield" d.ient te worden.
3e v.d,Plas zegt deze kvrrestie Sm"it wel aan illevï.luermans persoonliik
te willen vertellen, doch hiertegSen r:r'otesteert de Hr,Kro1, daar
deze kvrestie níets te maken heeft met oneerbare hand"elingen van de
1ïr,Smit t.o.v. leden van de Iiazenkamp, aldus de I{r.14361,
De Flr.Jaspers betrer"r::t, datd.it a11es hier ter sprahe is gekomen,
temeer daar hii hÍervan niets vristrdoeh vindt d"at eï nu lang genoeg
over gesproken i§.
Mevr.Ulri"ch stelt eeïl vraag over weigering van leden op de lessen,
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\yaarop zA va:L oyLze hoofdredacteurrde ïlr.Iloelestra, t€ horen krÍjgt,
d"at ztj de Tlazenkamper niet vold"oende leest en met klachten op de
hoofdbestuursvergaderíng Vrijdagsavond.s ín iret ltflil.Tehuis rnoet zijn.
Ie Hr.Grotenhui s mist de gemeente-subsiclie in de begroting en
vraagt of iiiervoor wel moeí-be gedaan wordt om deze te verkrÍjgen,
rya&ïop arLze penningrneester antwoord.t, dat wij nooit zeker z\rr vayt
deze subsÍdÍe, d.och dat er ied.er jaar weer opnÍeuw veel aandacht
door ]rem aan besteed word.t, Ieze vuordt altijd verstrektrdus zau ik
d,eze post ook ga.aïne gesteld ztenraldus de ,Hr.Àaïtsen.
l.{evr.ï, . Castele;rn-v. d. Sloot verzoekt oin de contactavond.en op een
and,ere avond te houden, daar z\i en diverse andere dames juist op
deze avond. gymles irebben en deze contactavonden helaas moeten missen.
Xe ï{r.v.d.Plas zegt toe dit te zullen bekijken.
jle !Ir:.]3oeser vraagt yLaaT d"e condíties vooïr indoortrainíng der honk-
ballers, waarop d"e ï{r.v.d.P1as hem verv'rijst naar orlze penningmeester
en onze ho of d.Ieid er. .

De Ïir,Aarisen stelt ve::volgens eni-ge vragen over de begrotingl
1E waerom uitvoering 1960 niet op de begroting? en
2é is ./ 70.= voor de maandeli.jkse contectavonden nièt te weinÍg?
në ttr.PI-ujm antwoord"t hieron, d.at de r-ritvoerrÍlng zichzelf rncet
bedruipen en dat d.e gemaakte winst van d"e verliochte drank op dezeeontact-
avonden aan de kas ten goede k,omt, waardoor de ornkosten aanmerkeli.ik
verlaagd- worden.
ne l.jr.Aartsen: hoe ís hei met de stand van het ter::einfonds?
Xe iïr.v.d.Plas haalt de gehoucten fancy-fair nog eens in herinnerlng;
d.eze is foutgelopen; niet d"ocr gebrek aan medewerkers(stèrs).
Een eigen terrein Ís practj-sch uitgesloten, d.ocir hij heeft het volste
vertrouirien in de zo juist benoemde clubhuiscommissie.
Het ledenaarttal op heden bed-raagtl 92I ..fervolgens zwaaii; d.e lir.Aartsen al]-e lof toe aan ]ret hoofdbestui,ir
voor de goede keus on d"e t{r.F.S.Iïoe}rstra a}s hoofdleid"er aan te stel-len
varL oyLle vereniging, wa&TYLa een d.end,erend" aplaus volgt.
lhr.Àartsen heeft iets Ín de plaatsel-ijke pelis gelezen over een glrm-
zaaL tn de lteestraat en vraagt of dit rnisschien j ets voor öns is;
helaas is deze gemeentezaal. reed.s verhuurd raldus de Ilr.Krol.
fensSotte vraagt de I{r.ÀaÍtsen nog of wÍj anze med.evverking nog ver-
lenen aan de Chr.Cranje-avond opKoninginnedag.Ie I{r,Kro1 zegtrd.at
wij vorlg jaar gepasseerd" zijn en dusrzij ons dit jaar moeten vragen.
De Ilr..Brunet rle R. inforrneert naar het tijdstip der gezellige avond.
Het is de bed.oeling deze te houd"en in Lliaart of April &.s. met can"sen
na voor leden van 16jaar en ou-d"er raa,Llgez,.en 1 x peï jaar vergi;nn1"ng
ve:rkregen kan word.en voor de ieef-b!1d1 6-18 JaaT. llet bestuur za\ de
d.iverse Veuiguntiin-gen aanvragen, al-dus Ce,ïr'P1uira.
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Marijke v.Strien ziet deze avond het liefet gehouden op een Zaterdag.
De Hr.v.d.Schaaf víndt een uniforme regeli-ng voor de trainings-
pakken zeer belangrijk. HÍerover zal dan ook een stukje in d.e
Ilazenkamper veïschijnen. .

Mevr.l.C&steleyn-v,d.Sloót merkt oprdat de Hr,HoekstrarhoofdleÍder,
de voorgeschreven kleding sterk doorvoert en dat wii dit dienen te
handhaven, eangezien hi$eraan de laatste jaren nÍet voldoende aanf
daeht besteed is.
De Htr,v. d.Plas verzoekt de Hr.Br,d.e R. rHoekstra en Jaspers de
avond van Maart te willen orgaJLíserea. Deze gaan hiermee accord.
De Iïr.Huisman wekt tenslotte d.e leden op om- toch vooral vertrouwen
in het hoofdbestuur te hebben, dat door deze leden zelf gekozen is \--
en niet alles a&n d"e-leden kan vertellen. I{ij betreuri de- kwestie
waarin namen van personen genoemd" worden. Hij stelt voor , Índ.ien
e:r led.en zijn nd"ie het met een beslÍssi-ng- van.het hoofdbestuur nÍet
eèns ziyLr 3 afgevaard.igd,en voor nadere uitleg naar het hoofdbestuur
te zenden, ïllordt dan d.e nitleg door d,eze1 goedbevonden rdan dienen
zij hierover tegen and"ere leden hun mond te houden.
Hiervoor bestaàt weinÍg intereese.
1ot slot bedankt orLze voorzitter d.e Hr.Huisman voor z4n wtjze ïuoor-
d:.en; roept nog eens op voor donateurswervlng , waarna hij de vergaderÍng
sluit met alLen wel- thuis te wensen,
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