
NO?ULU{ van de ALSFj{ENE LEDEiS VLïGADERING van de VERB{IGING voor i-c::erel.i.'-te
en geestelijke ontwi-kkeling DE HAUENF,AMFT gehouden op L1 dece:nber l)7L
in het N.V.V.-gebouw a*ln.--de-- §teelrbokstraat-' te Ni jmeg+a.

íAN'liEZtrG : 44 stemgereehtigde leden, waaronder leden van do sektiebeeturen
en tevens het Hoofdbestuur.

' ,e notulen norden puntsrewijs volqens de agenda van de gehouden vergadering afgewerkt.

1 . OP§I\TING.
i:T. Ï; heer Rohn opent de vergaderlng en heet conmissarisseï1, ereleden en leden

van verdienste hartelijk welkom.
1.2. Hij memoreert de noeilijkheden rond het vormen van een volta11ig hoofdbestuur,

waarin een voorzÍtter en een penninqneester nog ont'breken.
L.1. Het Hoofdbestuur is a1s volgt sarnengesï.,eld :

req|*-A.-rr'.d. Sl'oa't, *Ilu mevr. A. ivlassink, +ie--a+getopën'donderdàg 9 decèiíter
.à-a .het *LruEöïÍfl{'ï§*Eëtrëdëïi i s sekretaresse van het Hoofdbestuur;
dhr. Rohn is sekretaris van de sektie base/softball;
dhr. Kersten is penningmeeeter van de sektie gyfinastiek en tevens wsarnemend
penningmeester van het Hoofdbestuuri
dhr. Tomas is penningueester lran de sektie voetbal;
dhr. Lecluse is penningueester van de sektie badninton en ie door de voor-
noemde leden van het Hoofdbestuur aangewezen ou deze vergadering te Ieiden
als wearnemend voorzitter.

1.4. De heer Rohn merkt nog op dat de opkomst voor deze vergadering teleurstelLend
-i is. Van de ongeveer 1100 leden, verr:inderd met 10OO jeugdledenrmaakt !00
.\_ seniorleden van De ilazenkamp, zijn slechts enkelen aanwezig.

2. NOTULËN VCORJAARSVERGADERING.
ilè rd over en lees+- de notulen voor van de vorige
vergadering, gehouden op 24 ne:- 1971.

,. Pog! Er! ryiaqq"pEliïlqqËI.
).L. De heer Kersten neemt hiervoor het wcord. 3ericht van verhinderins is

binnengekomen van mevr. Wieezorek (gyr. ), dhr. Aartsen en dhr. peile
(comnissarissen) en nevr. A. MessinÈ-- v.d. Sloot (Hoofdbestuur).

1.2. Ër Ís een brief van de gemeente binnengekomen met enquèteformulieren, waarvocr
de sekretari6§en van de sekties verzocht worden zich in de pauze bij het
Hoofdbestuur te vervoegen.

1.1. In de Oelderlander j.s een stukje verschenen, dat de gemeente douches en
warmwatervoorzieningen in a1le kleedrelegenheden van terreinen en zalen zal
gaan aanbrengen en tevens de reeds beetaande douches ën warruwatervoorzieningen
7aI overnemen. Misschien is hierbij voor de vereniging nog geld te verdienen
in verband met de aangebrachte douches op het baseballcouplex. De baeeball*
sektie zou moeten nagaan hoeveel dit heeft gekost.



p! heer-Rohn leest het jaarverslag voor, waarin de jaarverslagen van de diverse
sekties, en ziet als taak voor het huidige Hoofdbestuur de lopende zaken zo soed
mogelijk te behartigen en een voorzichtig toekomstbeleid te voeren.
ttei truiaige Hoofdbesi,uur, bestaande uit een sekretaresse en 4leden van de

sektiebesturen, waarin nog een voorzl'tter en een penn:nqaeester ontbreken, heeft
een verjonging ondergaan i.o.v. het vorige:ioofdoestu;r, d1e uit 4 leden bes+-ond.

FINANCIEEL VERgLAG.

@teenoverzichtvancefinanci.éncverhetafre1cpenseizoen'
wasrvan per )I augustus 1971 de belans is opgeneekt. Iedereen op Ceze vergaiering
heeft steneil=met-het-fiÉansiset-verslaE p-ekreren. De heer Lecluse vraaqt de

vergadering of er nog punten in het verslar niet duidelijk zijn en een nadere
toelichting behoeven. De voLgende vrasen kcnen naar vorens
4.1. De heer van Raay en de heer ï.d. Vegte wi11er ÍreaÍ weten wat precies let de

toto gaande is. De heer Kersten antwoorCt, dst uet het batis seldo van Ce vcetbal-
toto eeret het nadelig saldo van de sekt:-e voetbal wordt weggewerkt. íe*" over-
blljvende deel wordt bij de algeuene midCelen gevoezd. Deze gen!! van zeken besteat
reeds l) jaar met goedkeuring ven het Hoofdbestuur, omdat de heer Tomas Ce toto
geheel al1een ten bate van de afdeline voeibal verzorst. De toto was in opzet
bedoeld voor de hele Hazenkaup, ondat de heer ?oues bij*aanvanq van de toto dcor
het Hoofdbestuur waB aanrezocht Cit oc zich te ne:nen ro.X.v. een aantai :neCewerkers-
4.2. De heer Grotenhuis wi1 vernercen r*et het bedrag van f 212r-- onder lasten bij
de post +.oto voorstelt. De heer Íouas zegt hem, det dit het bedraz is, dat aan de

bond verschuldigd is voor deelneming aan de toto.
L.1. De heer Hendrikse stelt dat het nadelig saldo van de afdeling voetbal niet
veraeld wordt in het verslag. De heer Kersten zest hierop dat wanneer de post toto
er wordt uitgetrokl..en, het nadeliq seldo van de afdelinq voetbal tesoorschijn kont.



De heer Hendrikse wil op zijn uitdrukkelíjk verzoek dan geen nadelig saldo
van de afdelinn voetbal zien.

4.4. §e heer Kersten brengt naar voren dat als de vergadering dit wil, er nieuwe
regela voor het totobeleid kunnen worden opqeateld, maar dan met medewerking
van uleerdere leCen. De heer Yonk memoreert dat er in het verleden reeds
extra aktiviteiten rond de toto hebben plaatseevonden door de voorraalige
afdeling handbalr en door de afdeling honkbalr rraar dat dit snel was afgelopen.
De heer Tomas onderstreept dit en zegt dat hij toendertijd met het hoofdbestuur
is overeengekomen dat de afdeling voetbal n.bïv*,_de toto in stand gehouden
wordt. De heer Vonk beaaut dit. De heer Kersten antwoordt: &eil kan het
eenvoudig stellen; wÉartoe dient de toto: a1s subsidie voor de eport speciaal
voor de jeugd, of ori een aantal voetballers goedkoop te laten sporten?
De heer Grotenhuis repliceert dat het voor 20 voetballers onraogelijk is met
de normale kontri"butie de sektie voetbal in stand te houden. Iiij wi1 daarom
de bestaanCe situatie laten voortbestaan. Dit vindt weerklank bij de
vergadering bi j monde van ulevrouw 0as"'e1ei jn, mevrouhr Eesenhuis, de Lreer Vonk
en de heer V.d. Vegte, mits de kontributie voor de voetballers op redelijk
ni"veau li-gt. De heer Vonk stelt dut f 1),-- per jaar een redelijk niveau is.
De heer \'.d. lieElte vindt dit vrÍj laag in vergelijking rnet de kontributie
voor een seniorlid van gy.onaetiek, f ,rr-- per jaar, badminton f 6r,*- per jasr
en baseball f 6D'-- per jaar.
De heer Lecluse vraegt de vergadering of deze ar nee akkoord gaat, dat dit in
een vergadering ven Hoofdbeetuur en sektiebesturen wordt afgehandeld, ou in
de voorjaatsvergadering met een voorstel te kunnen komen" De heer Hendrikse
repliceert dat het vaststellen vsn de kontributie voor de afdeling voetbal
een zaek is die alleen de afdeling voetbal betreft. De heer Bos vraagt zich af
waeroxa et za lang qepraat wordt over eón bedrag dat slechts 11 2 /o van de totale
inkoasten bedraagt. De voorzitier antwoordt dat dit een vraag betrof uit de
vergadering.

4.7. De heer Grotenhuis wil weten wat de post op de balans onder credit over
kontributies Eyronastiek f ,Oa,-- en badnin*,on f 4rO,-- be+.ekent. De heer i(ersten
antwoordt, dai dit de geschatte acht,=rstalliqe koni:ribuiie is aan het iioofd- .
bestuur welke inmiddels is voldaen. De afdelins baserlsoftball neeft nos een
schuld van f 24A,-- weike niet in de baians is opgenonen, oudet het seizoen
nog niet is afgesloten. De heer 1í.d. Veete vindt genoende gescl:atte achter-
stallige kontributies onjuist en stelt dat de balans van Jl - I - r71 een
momentopname is en geen schattingen msg beva+-ten. De heer Lecluse is het
hier volleCig nee eens.

4.6. De heer Grotenhuis vraagt of er bij de sektie gyronsstiek geen opbrengst meer is
vsn verkoop van kleding en embleaen. Als dat zo is moet dit onder baten en
lesten vermeld worden. De heer Kersten antwoordt dat de verkoop van kleding
niets Beer opbrengt, omdat dit mouenieel buiten de vereniging om gebeurt.

4.7. De heer Vonk wil graag weten hoe het nadelig saldo van de afdeling gymnastiek
L,^rr+,.'-tro'ewerkt. De heer l{ersten zeqt hierop, det dit geschiedt door een
betere lesbeze+.ting en vervolqens door het invoeren van inschrijfgelden,
inkaseckos+u€r er een verhosinE ven de kontributie, die reeds heeft plaats-
gevonden, en eventueel lndie:l nodiq een kcntributieverhoging in de +,oekcmst.

À.3. De heer ro',en:ruis en de heer liuysraan zien op de post baten bij de afdelinE
basebalL een src+,e sc* st,een onder diversen en wi. llen vernenen of de bijdragen
ven s?onsor er icneteurs 11er3l-i zijn inbezrepen. De vcorzitter geeft een
naiere de'l'-aiiler:-ng van deze post di.versen. Ne ruggespraak uet de heer Rohn
l<ort nser voren dat er ven dit seizoen nog geen financieel overzicht bestaet
over de afdeling baseball en dat het huidige verslag de toestand van 1970
voor de sektie baseball weergeeft. De sponsor is echter pas in lpJl opgetreden
zodat geen bodrag voor sponsoring in dit verslag is opgenomen.
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6. PÀUZE.

7. yooBgr,El Tor ArggHÀÍ'rING .?O-,ARTG. {qPrLEUH.
116t-Eiltuur-g{Aldivóor het 2o-Jarig jubilerm opte heffen ed 2J jaar ervoor in de
plaats,te stellenr omdat de koeten.roor de wandborden te hoog rorden,en er slechts
een klein vorschil met de 10-jarigen en een groot verechil met dc 40-jerigen
bestaat. Tevens kan er worden overgegaan tot het uitreiken van een speld aan de
Z)-jarrgen. ,Eqn voorstel om de bepaling in het Huishoudelijk Reglement .r--'-=
,r::':'.: van de trUlaiging bij 10, 20, 4O en )0 Jaar te wljzigen in 1O, 2>, 4A en 50
sordt met algemene eteumen sangenonen.

^i

t-.

a r\L \.

' 
. j\

ï
.r i



3L;38LÀ5 D: H.6Z53iKAMPS.
adering reeCs ter tafel rekore:r.

3.1. De l:eer Xersten stelt dat het gaat om de leesbaerheid, de i{os+.en eE de
eí'-uelr+.ei'r,. De voorgestelde iCeeën van de afdeling badmi-nton zljn vercer
uitzevrerkt. fen aantal voorbeelCen van het nleuwe clubblad wcrdt onder de
vergadering verspreid om zljn uening hierover te kunnen geven. ilet bevat
een goedkopere omslag en 2 vel1en gestencilde tekst op grot,er forraaat.
De adverieerders nemen genoegen uet gestencilde adverauenties en waarschijn-
lijk ook met de hogere prijzen; met enkelen is noq geen overeenstemning
b er eikt.
De heer Kersten verueldt tevens dat de uitvoering van de stencils van
betere krnraliteit zaL z:'jn omdat het mogelijk fs de steneiis elektronisch
te verveardigen, r+at een betere weergave geeft.

8.2. I{osten. G}obale kosten voor dit jaar van de oude i{azenkaaper i f 2lOAr-*
Gescha+,+.e kosten vcor komend jear van de nieuwe Hkper: rt 2100,--
Geschatte opbrengst advertenties z 't 22JJ,--

Hleruit is te zien dat d.e kosten van het clubblad gedekt worden door de
oobrengst uit de advertenties.

8.1.'fralu betreft het verschÍjnen van de nieuwe uitvoering: het eerste nuuïrjer
zal pas half januarÍ verschi.jnen. Hiervoor moet de kopij uiterlijk 20
deceuber r71 bij de redacLie, adres: Molenwe€ 58, binnen zijn. In februari,
msart en daarna verschijnt het blad een week na ontvanqst van de kopij op
de eerste maandag van de maend. Dit verhooqt de aktrialiteit.

8.4. Gevraagd wordt aan de vergedering hoe de niertwe uitvoering ilevonden wordt.
Cver het algemeen eenvoudig et: zonder franje.
8.4.1. De heer Huysuan wil graaq een driehoek op de omsleg zien. De heer

Kersten antwoordt dat dit gerealiseerd wordt en tevens dat de letters
liazenkamp worden toegevoegd naer in een andere vorm. De ouslag zal
dan echter een lichtere kleur noeten krijgenl dan het voorbeeld.
Gedeeht wordt aan oranje on in de Hazenkampkleuren te blijven.

8.4.2. De heer V.d. Klift wil weten of de f 1,00,-- in de begroting van het
administratief centrum alleen het papier betreft. De heer i{ersten
zeg[, dat hier tevens uachinekosten, stencils enz., maar geen
manuren bÍj zijn lnbegrepen. Manuren hrorden niet berekend onodat deze
gesubsidieerd worden door de gerneenie.

8.). De heer Lecluse doet eezl beröep op de vergadering of er nog sndere mensen
zijn die een stukje kunnen schrijven. ilet blad wordt nu s'r,eeds volgesehreven
dcor dezelfde mensen. De heer l{ersten zegt dat er best leuke stukjes te
schrijven zl-jn zoals bijvoorbeeld het verhaaltje over de shuttle in de
Hazenkamper van mei 1971. Hij zou wel eens willen weten hoe bijvoorbeeld
een honkbal in elkaar zit. en antwoord uit de vergadoring luidde:
kom rnaar eens ki jken,

YqOBliIilRscij4e'.tl
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9. VOORZITTERSCHAP.
D" v€rg"A;ïngsvoorzitter vraegt wie zich beschikbaar stelt dear deze bestrrurs-
plaats vakant is en of er iepanC in Ce zaal is die Ceze plaats zcu wille:: bezea"ten.
Er i s ook een vekaiure vcor h€^u rer:n:.::ileesie::schep. De vz=r'ne'! enC ::e:::l-nz:.ees',er,
wi1 hier nanelijk grasg ven af. Ini,.lssen heeft z)e1... de p=uze kercixe8+. 'r3cr
Iaatstgenoemde pleats gesteld: Ce heer G.,1 . Pe+.ers. ïij wi1 ech+-er tct het
voorjaar zien wat he+. voorstelt en neemt Can pas een i.efinitieve besl-issinr.
De voorzitter nerkt op dat hi-; geen voorzi+-ter van De ïazen;:sroc is, e1leen ven
deze vergadering. Er heefl zLch nog niemand kandidae+u qesteLd voor het
vcorzitterschep van de vereniging.

10. BËGRIP BASISKONTRIBUTIE.
agentercreEekouenuitdesektiesbaseba11envoetba1

wat hieronder wordt verstaan..Het worCt tijd dat er duidelijkheid korut over de
twee begrippen basiskontrÍbutie. Deze is voor de verenieing f Br-- (basisledenr
dit zijn nietwerkende leden) en bIi-jft rehandhaafd. Voor werkende leden wordt
dit bedrag omgeslagen over hei aental leden. Ilke sektie draast per lid af.
In het v".led*, is het ber{rag van f 8,-- verisagd }-e+, 7 4,'-; dlt, goLd slechts
voor 66n afdeling. Slncis de afgeiopen oegro^Lt-ns tedraag+. deze ba siskontri ou.tie
f 1,-- per 1id per jaar. De afCracht ven de sekties geschieiit aan het Hoofdbestuur,
en geldt ter dekking van de hosten ven d:.i -{ccfCbestuur.
Er blijkt voorts dat er verwerrinE beststt+r, over Ce cezrippeat donateursr
basiskontribu.tie,'rereniE:-ngsbl:irege. De heer Rohn, niet "+erkend 

Iid, betealt
f 2A,-* Brin de sektie baseba11, weervan f 1r-- naer het llccfibestuur gaat.
Een donsteur betaalt, al near Eeleng de sektie, f 1,-- tot f 1'--. Dit nocrten de

sekties zelf bepalen. Cu.d-leden betelen f 8,-- basisi:cntributie op een bepaald
gironurnmer (gOf UZ). Gezien de nening van de vergaderins' ligt een reli jk
donateurschap voor iedere sektie niet in de bedoeling. iedere sek+.ie voer+v een
eigen administratie, ook t.a.v. donateurs, en iedere sektie bepaalt voot" zieh
<ie hoog*,,e van het beCrag.
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10.1. De heer Kersten stelt voor ora de basisleder: te verdelen over de sekties
hrËar ze thuishoren en ze deer te adsinistreren. Di+- voorstel wordt
aangenomeni

10.2. De heer Vonk meent dat de basiskontribuiie voor niet YÍerkende leden voor
iedereen gelijk moet i*orden.

10.). De verga<iering vindt dat het bedraE van f 8,-- opgetrokken rsoet worden.
De voorzitter stelt hierop voor dit op de volgende Algemene Leden
Vergadering opnieuw ter tafel te brengen.

10.4. De heer Vonk is van uening dat er ook van de leden van 'rerdienste een
lijst dient aangelgd te wordenr rnBEÍ dan a11een leden van verdienste van
de rrgrote'r Hazenkanp. De heer Lecluse antïÍoordt dat het Hoofdbestuur zich
hier verder in za1 verdiepen.



RO§DVRAÀG.
eer V,d. Vegte betreurt het ontbreken van kasverslagen vqn de sektiee

en het Hoofdbestuur. De heer l(ereten erkènt dit en zegt dat de boeken
van het Hoofdbestuur en de afdeling gyenastiek sekontroleerd zijn. Ee
heren Aarteen, Grotenhuis en Groot Wasslnk rsrmden de kaskommissie.
De heer Grotenhuis is echter niet bij de kontrole geweest wegens ziekte.
0p aandrÍngen van de heer V.d. Vegte zal in de komende Hazenkamper een
aautal rogels geplaatst hrorden van akkoord bevinding door de kaskommlssieg.
De heer V.d. Vegte vraagt vervolgens hoe het staat net de benoeming van
de nieuwe kaskormissies. De heer Kersten orkent opnieuw dat dit punt is
torgeten:in,rde agenda op te nenen en deelt mee dat ln de vorige Algemene
Leden Vergadering het voorstel is aengenomen om kaskonmrissiee in de
najaarsvergadering to benoemen. Hij stelt vervolrens voor om een algemene
kaskontrolekoemissie te benoemen met a1s pormanente leden de heren Aartsen
en Grotenhuis. De heer Groot 1{aseink zal in deze komleissie geen zitting
ueer nenen. Zijn plaats dient aansevuld te worden met een derde lidr
aan te wijzen uit de versaCerine.

11.2- De heer V.d. Vegte stelt voor, met goedvinden van de vergadering, de
procedure van benoeuingen van kaskontrolekoreissiee op te nemen in het
Huishoudelijk RegÍ.emeni. De heer Lecluse ste*t hiernee in.

11.r. De heer Hendrikse stelt voor om een aantal oudere leden uit de vergadering
aan te wijzen welke dan een [ommissie vornen om punten uit het Huishoudelijk
Regleuent uit te werken. Deze kommissie zou dan op de voLgende Alremene
Leden Vergadering in het voorJaar verslag uit moeten brengen. Na enige
diskussie kout naar voren een Komrniseie tot Herziening van het Huishoudelijk
Reglement die bestaat uit de volgende leden ;
lI.ae hecr Hendrikse, 2) de heer V.d. Klift, )) 66n der komraissarissen
(de heer Huysman is in overweging) en 4) misschien de lieer Dingelhoff,
deze zal door het Hoofdbestuur aangezochL worden.

11.4. Na een vraag uit de vergadering levert een inventarisetie van kornmissarissen
hot volgende op: kommissari"ssen op dit uoment zijn:
a. de heer Aartsenl b. de heer Pel1en, c. de heer Grotenhuisr d. de heer
Van Donselaar, €. de heer De Hartog en f. de heer Huysman.

11.r. Terugkomende op de Konnissie tot Herziening zal deze op verzoek van de heer
V.d. i(lift en na goedvindcR van de vergadering niet op de voorjaaÍE-r
lnËar op de eerstvolgende najaarsvergadering verslag uitbrengen.

11.6. De voorzitter deelt mee dat de hiervoor genoemde kaskoumiesie, met als
permanente leden de heer Aartsen en de heer Grotenhuis en aangevuld net
4 niet-permanente leden uÍt de 4 sekties, a1le kassen za1 kontroleren.
Bovendien is tussentijdee kontrole over.een pasr maanden gewenst.
Overeengekomen wordt dat elke sektie vóór de voorjaarsvergadering zijn
1id van de kashormlssie opgeeft

11;7. De heer Y.d. Klift vindt de agenda van de vergaderlng te summier. Hij rneent
dat deze van te voren doorgenomen dlent te worden met en in de sektie-
beeturen. Hlj zou daarona gaarne zien dat de agenda van de voorjaarsvergadering
tevoren aan de sektiebestuurders toegezonden wordt, vcorzien van
toelichtingen. [tij meent voorts dat de notulen zo snel nogeliJk beschikbaar
moeten zijn en dat ze na de vergadering eveneens onder de bestuursleden
van de sokties verspreÍd moeten lrorden. Oit a1les wordt door de heer
Lecluse toerezegd.

11.8. De ?reer V.d. Klift vraagt vervolgens welk beleid het Hoofdbestuur gaat
voeren. De voorzitter zegt dat het Hoofdbestuur aan 6en voorzichtig
toekomstbeleid za1 bouwen. De enquète, die onder de sekties wordt gehouden,
staat hiermee in verband. Medio half januari hoopt het Hoofdbestuur de
gegevons hiervan ter beschikking te hebben, zodat het weet of er, en zo ja
welke wensen en idieeën er in de sekties leven met betrekking tot de
toekomst van de eigen sektie en die van de'rgrote'r Hazenkamp.

11.9. De heer Voss stelt de vraag of het de bedoeling van het Hoofdbestuur is
zich te bliJven beuoeien met veld- en zaalhuur. Zo ja, dan moet het ook
de fínanciële gevolgen op zieh nemen. De heer Lecluee antwoordt, dat ,-;'.
de bedoeling is: het coördineren v&n veld- en aaalh;ur.



De heer Soss doelt waarschijnlijk op een bepaald nadeel in de veidhuur
van basebal1, wat betreft de financiëIe verdeling over het aantal teams.
De heer I{ersten zest dat een on€qunstige verdeling is geweest, namelijk
per team. Een verdeling per speelavond zou beter ztjn. Tljdens het
gesprek dat De Hazenkamp, met a1s vertegenwoordigerÉr mevr. A. Maseink -
v.d. Slootr de heer l(ersten en de heer Lecluse, op 1 november gevoerd
heeft net de heer Fikkert van de $portstichtingr heeft deze laatste
toegezegd e.e.a. opnieuw te bekijken.

11.10. De heer Vgg,g_3egt dat De Hazenkamp subsidie krij§t, t.w. f lOr-- per jaar
en f 1r--JËëf*Iid per Jaar. Hij vraegt waar deze blijven. De voorzitter
antwoordt dat de f ,O,-- ten goede komen aan de algemene middelen; de
jeugdsubsidie wordt verrekend aet de sektios. Aangezien in de subaidie-
regeling oen vereniging uet onderafdelinqen beschouwd wordt a1s 66n
veroniging, krijgt De ï{azenkamp inderdaad slechts f 5O,-- ërr niet vler
naal dit bedrag.

11.11. De heer Huysrcan neemt hot woord en maskt het voorlopig Hoofdbestuur
komplimenten voor de wijze waarop de vergadering geleid werd. Het is
verschrikkelijk moeilijk om op a1le vragen een antwoord te vinden.
Hij epreekt zijn waardcring uit vanwege het feit dat het Hoofdbestuur'.!.*_

' deze moeilijke tijd op zich genomen heeft. Hij doet een bcroep op de
vergaderinE om kandidaten te vinden, o.&. voor het voorzitterschap.
De ilazenkamp treedt op diverse fronten op de voorgrondi dearom moei- goede
Ioiding gevonden worden.cu dit voort te zotten en uit te diagen.
De heer tecluse spreekt in antwoord hierop zijn dank uit rioor de lovende
riÍoorden van de heer Huyaman. Hij wil echter wo1 kwijt dat het huidlge
iloofdbestuur geen voorlopig Hoofdbestuur isr maar een definitief; er is
alleen nog geen voorzitter. Hij nerkt vervolgens op dat trEt steeds dezelfde
rnensen zijn op wie elles neerkomt. Een vereniging van Jonge leden moet
toch man- en vrouwkracht genoeg hebben om de taak van het bestuur verdör
te ontwikkelcn. Hij doet nogmaals een beroep de vergadering voor
medewerking tot het zoeken van nieuwe bestuursleden, tot het inleveren
van meer kopiJ voor het clubblad tenslotte hoopt hij dat zodra het
tijdstip voor het bijeenkomen van de Kommigsie tot Herziening van het
Huiehoudelijk Reglemelrtr^deze ook daadwerkelijk in aktie zaI komen.
Hierna volgt er ts

12. SLUTTINC.
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