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l,edenvergaderÍng 23 - L2 - 19q0, g-ehouden in het clubhuÍs, Fagelstraat$!,
Aanrezigtzijn 26 stemgereehtigde leden en 5 niet-stmgereehtigde ledèn.
Yoorzltter opent de vergadering en heèt d.e aanwezÍgen hartelijk we3-kom,
speeiaal de commissariseen, de ereleden en de leden van rrerdienste.
ilii deelt aede, dat er 300 convocaties zijn verzond.en, doch dat dit de gehele
opkomst blijkt te zijn. ï{íj noemt deze beJ.angstelling voor hetn we1 en wee
der v_ereníging bedrQofend, doch misechien. is het tijdstÍp er ook wel sehuldig
aar,. YoorzÈtter bledt de excuses van het Hoofdbestuur aan voor de late rrerzen-
ding der eonvocaties. !1,i1 hebben eehter tot het uitelste gewaeht, omdat wö§
noeh steeds hoop koesterden, dat een der vele onderhandelingen die wij voeiden
voor een nt*,uwe penningmeester, met succes zotl rfford.en bekroönd, iïelaaó is er
op dlt monent nog steeds geen penningroeester, doch er is weJ- een toezegging
om de zaak te overlvegen.
Ie notulen der vorige ledenvergaderlng worden gelezen en onvera.nderd goedge-
keurd.
nan krijgt de seeretarÈs het woord voor de inge§omen stukken" Sericht van
verhinderi-ng is ingekomen van het echtpaar Pet'rs-van Haalen, ir{evr. v.d* Horst;
9! dB...ireren S. Yönkr H. ?e11eno lV. OdendaaJr en C. Boeser, terwÍjI de hr"P. ].ffi'%erieht heeft gezonden ni"et aanwezÍg ie kunnen zijn, zodat àe voorzitter
!+efop Ínhalcend opmerkt, dat wij dus niet in staat zullàn-zi-jn de door hr.
FJ-uim opgesteld"e begroting te verd.edÍgen,
Yq lzitter zet uiteen, -dat _de trampoline door het K.N.G.Y. is betaald en wlj
kuYrnen dit bedrag teràgbetalen in èen periode van ló j*ur.
llr. Aartsen vraagtr of men uet de inkomende eontributies der afd. Tra:upoline
voor deze afJ.ossing kan zorgen.
ïoorzitter verklaart, dat de inkomende contributÉÈ dusdanig Ís, dat de afbe-ta-ling regelmatig kan gesehieden en ààt er dan nog geJ-d ovérbli;ft.
Icleteen doorgaande merkt de voorzitter op, dat dit cJ.ubhuis mogetiSkheden
biedt oB meer te cioen aarl geestelijke Yoruing, Helaas Earen er op de gehouden
Kerstarrond slechts een 40-ta1 leden aanwezlg. nit is janmer, waÀt de tfruis-blijvers hebben veel gemist.Wat Xs. Oskamp rLaaT voren braeht, was rroor on§
a.1len zeer de noeite waard.
Yervolgens komt de voorzitter aan het punt begroting"
Nognaaals legt hij d.e nadruk op het feit, dat Pluim deze begroting rroCIr onshe^ft gemaaktr op ons yerzoek, doch dat hiJ zelf door werkzaamhed.en is
ve*rönderd deze begroting te komen verd.edigenoNatuurlijk is het niet nogelijk
da! een èr andere bestuursleden deze taak overneemt. fu zíen door de sekretaris

,'e' - aarrtal af schriften gemaakt, die de belangstellenden tei inzage kunnen
Er:jgen. Natuurlijk kunnen wlj over de begroting spreken, doch wij kunnen
d.e hÉer vermelde cijfers nlet verdedig€flr noch toelÍeht€ÍIrHr. Aartsen merkt opl dat de zaak a.lJ-een kloppend kan worden gemaakt door ver-
mindering der lesuren. i{oe zit dat.
Voorz. antwoordt, dat dit punt momenteeJ- in studÍe i§.Hr, Aartsen meent, dat als het vastzlt op de l-eef tijdsindeli-ng, er maar
groepen moeten worden opgeheven.
Srinkhuis meent, dat het beter 1s dan in groepjes te gaan werkBn met hul.p
]rarr voorturnsters, rlvaaraan de hoofdleÍder momenteel veel aendaeht besteedt.
Hierna wordt gepaueeerd,
]i a de pauze_ Yq?agt de hr. Aartsen ïraarom op de begroting geen ci jf ers voor-
komen over 1960.
Yoorzitter zegt dit niet te weten. Zij zu]len echter wel dienen te komen.IIr. 'Aartsen zegt dat er toen al gesproken' is over iesbeperking. Daardoor zaa
d._e post leiders aanzienlijk lager kunnen kornen. Ïeze begroting impl-iceert
slechts 1 leider.
Srinkhuls merkt olr dat hij deze zaak heeft bekeken met de hoofdleider. rtet
aanta.l lesuren kan zonder ve?l bezwaar worden teruggebracht van 39* tot 34*..
Hierin zitten dan 27 uren gJnrnastiek. !e rest is training atrz,t
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i-j;:. Sogaards merkt opr d"rb vorig jaar is 1-rei-,aaidr ''l-a'i,- ,--li: r:,rr irr'4I'l.rl ingerr
a:i i,t rneer €ratis les kunnen bs:irjgen. 'foch is dit nogsteeds zaei{r. Brunet de Rochebrune meent, dat Sratls }.esuren geea. rec§t zijn der
afdelingen. Honkbal- zorgt hier zeAf voor.
Hr. ïhomas: Yoetba]- ook.
l{r, Sogaards zÍ6È de grote moeÍ}ijkhedeilvoor de sfd, Handbal , Zott de hr.
i{oekstxra jr. deze &fd" nÍet gratis ni}Ien tra-inen?
Yoorzitter meent, dat wÍj dit nÍet van de iioofdlelder kunnen vragenr
Hevr. Casteleyn merkt otrlr dat de hr. Yerbeek dit a.ltijd gratÍs deed.
ne hr, §rinkhuls vindt echter dat de tijden erg veraluderd zijn, en dat het
enthousiasme uit die dagen ontbreekt.
Voorzitter hakt de knoop door en deelt med.e, d,at er vanaÍ 1jan. 1961 geen
Sratis lessen meer worden gegeYen,
Hr. Jaspers vraagt hoe men uit de begroting wijs moet worden a1s er geen
speciflcatie i-s.
Hr. Aartsen constateert dat a-trI.es is toegelieht.
Hr, Jaspers vraagt lrraarom er nergens een begrotöng is gemaakt van te
verwachten gelden uitd.e voetbal-totor e[ \ltlaaro& er niets is opgenomen vaJl
gemeente- subsidj- e.
Y-.rz. antwoordt, dat d.e gemeente-subsid.ie van te voren niet is vast te
s_f,eIIen, ooeh de hr. Jaspers replíceeyt, dat een bedrag kan worden geraamd.
Yoorts heeft dB hr. Jaspers ontdekt, dat er een fout schuilt in de opgave
v.-. de huur van het clubhuis. neze is niet L200r- doch 1100r- gulden.
Ook wil hij gra.ag weten waar de bijdrage à.f ]r- per eerste-}id blijft.
Yolgens hr. Sogaards staat dit ond.er eontributie.
Sekretaris stelt voor Eet begrotingsdebat te verdagen en in januarie
een nieu.$,e vergadering uit te schrijven waarop Pluim zijn begroti-ng kan
ve rdedigen,
lIr. Jaspers zou graag zien dat dit gebeurde op een tijdstip dat ook de
event. rrieufire penningmeester erbij kan zijn. Hoeveel leden zi-iiter momenteel,
vraagt de hr, Jaspers .
Ie administrateur antwoordt: 1È 960.l1r. Jaspers ziet er volgens de begroting rraar 8Uo.
loorzitter meent naar aanl-eiding hiervarl, dat het z.i. beter is elke maand in
he t uaandblad een statistiekje op te neàen van het aanta-l leden af en bij en
tr.aa]-t dan a1le namen te vernelden dernieuwe leden. Ï)at scheelt twee bladen
kopi j.
i{r, van Y{estreenen meeRt, dat het toch wel- 'l:e.i-ifrsrijk is de nanen der níeurre
I -len in het b]-ad te ver:ueld"en.
Vvorzitter vraagt dan of d^e vergadering ermee accoord gaat dat de discuss*e
over de begroting wordt uitgesteJ-d tot een nieuw-te-beFalen vergaderÍng
waarop de pennirffteester ze1,f aanwezig zal kunnen zi1n,
Yergadering Saat accoord.
Yoor de rondvraag melden zi§}r mevr. Jaspers, de hr. Aartsen en de 1rr, Jaspers.
Ivlevro Jaspers vraagt hoe het mogelijk is, dat op de avónd, der ledenvergadering
alJ.e aktiviteiten der vereniging zijn stopgezet, terwi;'1 de afd. BadmÍnton
rustig doorgaat?
ïr{svr. Fluim, penrr.megsteresse der afd. Badminton arrtwoordt, dat }ret door het
Iate versturen der eollvoeatie nlet meer mogelijk wasde zaa:-. af te zeggen.
Mevr. Jaspers merkt op, dat op de eollvocatÓ0, staat ver:m.eld.t dat al]-e acti-viteiten stop staan, zodat a1le leden, ook van d.e afd. Badminton dit wj-sten.
Bovend.ien merkt de voorzítter op, dat een onderafdeling geen zaa\" *tzegt,
omdat de zalen worden gehuurd door de Hazenkamp en niet d.oor onderafdelíngen.
Ii'ïevr. Jaspers vraagt of er in iret vervolg wel op zal worden gelet.
Yoorzitter zet uiteen, dat wij momenteel bezig zijn met een nleuwe vorm van
bestuur, w.aarbij op eJ-ke afdel.ing de verplichting za1 rusten met mÍnstens twee
vertegenwoord.igers el-ke maa,nd op de bergaderöng van het Hoofdbestuur
aanwezlg te zijn. lan komen aI deze dinfgn malckelijker te liggen.
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ivlevr. CasteleSm vraagt, of de afdeling gJrsmastiek daabij ook vertegen-
woordi-gfl- naL zi jn?
Yoorz. seent, dat de Hazenkamp nog altfjd een gylu.rsastiekvereniging is met
nevenafdelingen, zodat het Hoofdbestuur de afdellng g)mnastiek vertegennoor-
digt.
&Íelrr. Casteleyn vraagt wie de dupe wordt van de knkrimpÍng van het aantaf
lesuren?
Yoorz. zegt, dat de hoofd.J-eider i-n leder geval een minimum behoudt van 30
J'esus;a, zolang dit enigszins mogelijk en verantwoord is.l{r. Brinkhuis
houdt orrer deze kwestie vooltdurend contact met de I{oofdleíd.er.
!e herengroep d.ie is gevorrnd door de htr, Korstanje in de ïfatersttaat komt
dan tersprake. iiet algemeen gevoelen is, dat hier iets niet klopt.
!e sekretaris zet kort uiteen hoe deze groep is onts*aan. Hr. Korstanje
heeft ons verzekerd., dat het hÍer gaat orri echtgenoten van damesleden der
afd. 6laterstraat, senioren]-eden.
Hr, Brunet de EochËbrune is het er niet mee eens. Er wordt ingekrompen of
er wordt niet i-ngekrompen. lTu is er weer een onrendabele groep ger,taakt,
Y.d. Serg zegt, dat wii werken mwt gemiddelden.
if '3. Casteleyn meent dat de hr, Hoekstra jr. verantwoordelijk is voor de
b--*rl.afdeling doch hij is i:.ierín niet gek-,.,r1d.
I{r, t,.at'1.srÈrr-.f.'.:g.-'"J ilat,re-b zo moet zi}n, a]-s er nieuwe }ed-en komen, dien.en

bestaande groepen te worden aangevuld en Seen nieuwe groepen te vsorden
gémaakt.
I{r. Hoekstrà sïr zegt dat er gewaakt moet worden tegen het ontstaan van een
afdeling t{oekstra en een afd. Korstanje. }{iervoor dreigt volgens hem gevaar,
Yoorzitter meentl dat het absoluut onjuist is toe te geven sgrn p€rsoonlÍjke
voorkeur der 1ed.en,
I{r. Aartsen vraagt waa,rom er een Eamss-groep na een heren-groep is geplaatst.
dÍt veroorzaakt vee1- ongemak, vooral in de kleedkamer.
I{r. Brinkhuis meent, dat de fout hiul"bij de leden zelf }igt" Als ieder op
tijd is, lopen we elkaax niet in dé weg bij het verkleden.
i{r, Aartsen rnraagt raar de plannen inza}ce de zaal der sehool in de Eeestraat.
Hierover is nog niets bekend,
Hoe staat het met de zaal van het Clubhuis Saat de hr. Aar§sen verd.er.
Hr. Jaspers zegt, dat de commissie een gesprek heeft gehad met de gemmente.
I{-; kost een hóop ge1d. lYe proberen het voor elkaar te krijgen zonder bezwaar
voor onze ka§, §? komt nogsteeds geld binnen,

:- i€Éi'i'óersoonlijk krÍjgt een d.ankbriefje, zegt de hr Jaspers.
Darr stà1t d.e hr. Jaspers eenuffi0tal lrragen trrEr , n.1.
Waaron stond er nietè over de opening van het clubhuis in Eet maaÍtdblad?
Zijnde gevers vaR bJ-oemen erLz, bedankt?
Waarom is er niemand gekomen ter vervallglng van ftïevr. I!{evius?
Wanneer wordt de feestavond in het voorjaar gehouden?
ïffat betreft de laatste vraag, zegt de hr. de Hartog toe naar de zaaA in d.e
lereniging te zullen informeren.
Over de opening van het clubhuis is de voorzitter valr mening dat de hr. Hoek-
stra a.1s hoofdredakteur aanwezig was en ied.er verwaeht dan een hoofdartikel
in tret blad.Qeze mening blijkt de uening te z;.*1n van de vergad.ering.)t'er vervanging va,n mevr" Mevius z]-in ve].e pogingen aangewend. Er was nergens
belangsteJ.J.ing voor te vj-nden. toen de plannen ontstonden voor een andere
bestuursvorm, heeft het Hoofdbestuur dÍtrvoorlopigrlaten rusten.
tre sekretaris erkent in gebreke te zaln gebJ.even wat betreft iret verzenden
van dankbetuiging'en. i{ij za} dit z,§prII1. doen.
Nadat de l{oofdredakteur nog even heeft gesputterd. dat het z.i. z:,jn taak nlet
$ras een stut<3e in de Hazenkamper te sehrijven, doeh rnerkt, clat men van mening
is rlat ditf wet- za is, wordt besloten, dat er a.lsnog iets over in het blad

iïitïif*roit de voorzitter de versadering.
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ne aanwezigen blijvpn daX$,nog een poosje ggezelJ.ig napraten,
mogelÍjkheid van dif elgerl elubhuis,

een andere
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