
NotuLen van de Alqemene Ledenverqaderinq van de Hazenkamp, qehouden op 11 januari 1973 in
het N.V.V.-qebouL,t.

Aanrrleziq: 2 ll eden van de raad van kornnissarissen.
4 leden van verdienste.

l-0 bestuursleden qymnastiek.
2 leiders qvmnastiek.
2 leden qymnastiek.
2 trestuursleden badminton.
1 lid badminton.
2 bestuursl.eden base/softbal1.
I basisliri.
5 honfdbestuursleden.

Afrrreziq met kennisqeving: [ïevr. []eters-v. Haalen, Ívle.j. lli.jl., Í\ievr. v.d. K1ift, Dhr. v.C. Klift,
Grotenhuis, Rohn, v . r\ken, v . lJely, Franken en l'iassink .

l. Dhr. Lecluse ooersb de verqaderincl met een van harte ue1kom en rrlenste eenteder een oelukkiq
nieuuj aar.

l. Not,ulen na vocrlezinq onveranderd qoedoekettrd.

3. Jaarverslaq I97l-1972 tlerd vooroel-ezen.
Financieel verslaq van het hoofdbestuur u.rerd behandel-d doot Dhr. S. Kersten, rriaarnee hi.j
zi.jn oennj-nomeesterschap afsloot.
De kaskontrolekommissie i:estaande urit [v]evr. H. Pl-uim en Dhr. 0 . J. Peters hadden de kas
qekontroleerd en in orde bevonden.
Dhr. IJ. Zeqers rrlit:'-.v.rTt. de zaalhr.rurschuld \/an rlynnastrek t,reten af het hoofclbestuur of
de qymnastiek de veranturor:rdino heeft voor de qehele zaaLhuur op lJo. in í\ieerbosch, ter-
uijl een deel braak 1iqt.
Dhr. Kersten antrr:oordde: het ho:fdbest11u1 rlraaqt een deel. in de ko-eten bij.
Dhr. v " d. Veote stel-de een vraaq over hel klubhu-isf onds I dit. r.rorrJt veruiLlTen rraar punt 7. '

Financieel verslaq van de afd. gymnastiek.Ook deze uerd,,door Dhr. S. Kersten behancjeld.
lvlevr. Boone: de bedragen van de post rrZomerkamp'r zi jn l-inks en rechts niet qelr jl.<. Deze
behoren elkaar normaal t,e dekl<en.
Dhr. Kersten Antur:ordde: met het sluiten van de bal-ans zaLen ure midden in :le afrekening,
zoclat, per sa-ldo nogÉ iet s te vorderen is.
Dhr. irl .Zeqers over het neq. vermoqen van bi.jna F. 6000r--: hoe zit daL?
Dhr. Kersben hierover: dit is te rr,rijten a, n qesteqen leidersl<osten c:n zaalhuur en te qe-
rinoe lssrl.ezell-i-nn. tlezr-r:Lniq.inn is ook vlns. de aanur:ziqen n:'el monelijk. L-le kaskontrole-
kommissie van de s::ktie qymnastiek Lrestaande uit, Dhr. /\artsen en []::otenhuis hebrben de krs
Í-lekontrolperd in in orrje hevonden. Hun verzoek om de penninqmeester dócharqe te ver]-enen
ulerci door de aanueziqen ingeruill-i-orl .

Dhr. Teunis ,en: kan de sektie o1u [11-16si.]qk ,reen einen ledenr.lerqaderinq horrden?
llhr. l(erste n antu:oordcie: Lrud-voorzitter Albers rrras voorstaniier van een qekomb-i.neerde 1e-
denveroaderinq van alle sekties. i)e rlvn:nastiel< heeft intierti.j d hiermr::: inoestemd, de an-
dere afld. niet . uje moete n urel berJenken dat rle. met z tn af len verantuoorrleli jk zi in t,oor
cie eann van za[<en, ook a]s het 6.6.n v an de af rj. niet, ooed qaat.
Dhr. Uonk: llet neq. vermoqen uas vnr.io .ja ir [-. 20n0r--. clit jaar bi jnu i. 6tl00r--. fr
moet Fen ander beleir-i komen met Een hoqere zaalbezettinq.0nrendabele zalen moeten uor-
r-Jen af oestoten.
\/oor uat betref t de nieuue kaskornmissies: f'-levt. Fluim ulil. voor rt, Hoof dbestuur hierin
i:J-ijven zitten; Dhr. S. Ur:rnk rrrordt opvoloer vnor Dhi:. U.J. Peters.
Dhr. Aartsen en Grotenhuis bli.jven aan; Dhr. Korstanje is reserve.

4. ilu-l diqinq van lÏevr. H. Pltrin en benoeminq tot ]id v.nn verdienste na f 7 jaar penn.ing-
meesterschap van de afd. badminton. Zii kreeq van het hoofdbestuur een qeschenkbon en
een bl-oemetje aanqeboden.

5. Afd. qymnastiek. llhr. Kerslen clee11. mecle dat [)hr. v.cl . iioef afziet van het voorzitter-
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6. Centrale administratie. Hierover is qesproken in een bizondere hoofdbestrrrrrsverqaderi-ng
pp 12 okt. j.1. De voorzitter vroeq of de verqadering akkoord ging raet een part-time be-
taalde kracht. In de diskussÍe die hierop volqde voel-en de meesten hier veel- voor al la-
ten ze 6én en ander afhanqen van de f Ínanciën. Dhr o varr d. Ueqte is radikaal teqen. [r
uerd besloten dat het hoofdbestuur mel een pfan zal komen betreffende de financie-]e kon-
sekuenties dat aan de onderafd. besturen ter diskussie voorqeleqd zal uorden. l"a stemmin-o
uerd het principebesluit qenomen een betaalde kracht aan te nemen.

7. Klubhuis. [r uerd een kommissie qevormd om de meningen te oaan peil.en. Hierin hebiren zit-
tinq: ilhr. N. v.d. Berg, Dhr. E. 5pan.j ers en Dhr. G.J. Peters. tJp de voorjaarsverqaderinq
zullen rr.re hier nacier over horen.

ReOhie klubblad. l-lierover is qesproken in een bizondere hoofdbestuurverqaderinq op 5 sept.
j.1. Dhr. P. Lecluse deed een breroep op de verqarierine mensen te zoeken ciie voor exploi-
tat,ie en nieuule adverteerders uili.en zoreen.
Dhr. K. Korstanje: de verantuoordelijkheid v' or de redaktir: 1iqt bij ieder sektiebestuur.
Hiervanuit zou door persocrnli jke benarJerinq een redakteur nezocht moeten rrrr:rden.

Voorzitterschap. hlaarnemend voorzitt,er Ilhr:. P. Lec]-use voelt zich niet mecr dan een qesnreks-
leider.
[Jhr. D. Korstan.j e rrreet iemand voor het voorzitterscirep maar rJu]rf t qeen naam te noemen noch
die persoon te benaderen. Hij stelt voor een kommÍssie in het leven te roeoen om op korte
termi jn €,:o qsrisht Hazenkamrr-beleid op te st,e11en.
Dhr. Kersten: deze kommissie is in feit.e heL hoofdhestuur.

10. Rondvraao.
Dhr . Lec.Iuse \rroeq aan de Hr. l . v . d. 51oot ( komm. tot herz. van het huish .
of er al een voorlopiq ontuerp is. l-.rit is het qeval; het ontuerp zal in d.
circuleren.
llhr. \l . v.d. Berq: uraarcm is in 797? het introduktieboekje niet, verschenen?
'uiaarnemend voorzitter: dit kuam docrr de leidersflakature van de qyrnnastiek.
zal proberen dit kalenderjaar het boekje r,.reer uit te breneen.
Dhr. vd. Vegte komt terug op de kaskommissies en vindt dat iedere afd. zijn
trole-kommissie moet hebben.

L llhr: . P. Lecluse: op rie voar j aarsveroaderinq zul1en tui j met een voorstel hieromtrent komen.

Sluiting.

I(- , .r

B.

o

vervolg.
Ir komt een technj-sche komrrissie die op sle].technisch
sekretariaaL zal- ontlasten en u.raarin de Hr. [rJ. Zeqers
Eón van rJe leclen van de jeuqdkommissie (irl . v.d. Berql )

qebied rJe adrrrinistratie en het
zal zíLttnq nemen als bestuursLid.
zal zittinq nemen het sektiebestuur.

re_c1lement )
sekt ie trest uren

Het hocfdbestuur

eiqen kaskon-
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