
VtrRSLAG VAI"T DE ALGEIViEIIE LEIIE§VERGÀDDRING ran
f' DE IIIr.ZENJ',.AMP op maaudag 1l mei L974 in
N V V gebouw, Steenbokstr:aat .

I / u,,,*n!{l .lez,
'rtí*

Aanwezig '. 23 l-eden- ; afwezig met kennisgewing :
mevr;R.Kersten; dtrr.Kersten rmëvr: Zegers, dtrr.Aartsenl

- trr.v.Aken hr.v.rrtrelïrhf .Iluisman,hr.Massink,hr. Seegers .
1. De voorzítter opent(met. enige Wo:r'tra.ging door nood,za-

kelijke zaalvernr:isseJ-ing) o' 20'L5 de wergadering met
welkomstwoord . Hij merkt op dat het bestui-'"r in de
nÍeuwe samenstel-ling aamvezig is I voorzit'cer Franken,
s ecretaris-peni:.ingme e s t er Lec1us e, s ekretare s s e mevr. lias s :L-'

en de vertegenwoordigers van de sectiebesturen . De

J.edenopkomst is ook nu niet grootrmaar gelukicig 2ijn
tt de stamgasten I steeds aanwezig .
De tÍazertkampraldus dhr.I'ranken, dreigt haast uiteen te
va11en iwillen wij niet werder afglijden, dan moeten r.uij

rrel beter gaan-samenwerken om uiteindelijk tot een ee11-

treid te komen 'trÍ{ zijn naar e9l}Àvorm aan het zoekenrmaar
l-otn wending is niet i-n kortë'Jïeverl'rezelijken o

In het H.B.zijn nog steeds de plaatsen sekretaris en
penningxneestar vacant; deze worden tijdelijk traargenornen
door de treer Lecluse .
llat de prestaties van de sekties betreft 3

Base/softball staat aan kret begin wan het seizoen .

Gymnastiek is aan tret einde v.tl.seizoenrheeft versch.eid,enc-
successen geboekt . Er wordt door tret bestuur hard gewerkt"
:-. ook badminton is succesvol geweest ;tret tweedc team
is vafl de distrikts-naar do landelijke kompetetie $epromo;
.!reerd.
Voorzitter merkt voorts op dat de baseballsektte wolgend
jaar 2J jaar bestaat . Dj-t aal worden gewierd .
Sektie voetbal merkt op dat d.eze sektie nict uit L5 leden
bestaat ,zoa].s op de begroting: gemeld staatrdoch rri{,
20 leden . VoJ-gens voorzitter is de sektie voetbal meer
een gezelligheidsklub r ër deze sektie heeft in ieder

- geval- de Hazenkamp vooy de TV gebractrt . -
2. Het versJ.ag van de-Àlg.Ledenvergadering wan 14 januari j.j-

wordt Boedgekeurd . De beknopte versie werd opgenoríen
in de Hazenkamper van februari én tret getrele versJ-ag 1*g

_ bij het secretariaat tgr inzage ?

3. Post en rnededelingen . De wocnzitter deelt mee dat er dc.
afgeJ.open rnaanden kontakt is gevreest tussea hoofd.bestuur
eïL statutenkommissie . Dr moet nogmaals trordcn vcrgaderii"
trÍijzigj.ngen op de koncept statuten vrorden de sehties
spoedig toegezonden.
Behal.ve 6én schriftelijke kennisgeving van afrvezj.gheid is

_er geen post . --

4.Begroting '74/75. De diverse posten worden doorgenorncn o

I(ursuskosten ;Besloten is in een H.B.vergadering om deel-
name aan bepaalde kursussen te stimuLeren ter ic'ral.itetj-e--^
en kwantitatieve versterking van orrs kader ..Dit komt de
sekties ten-goede era zo lian de he1.e vereniging,er profíjt
van hebben .Het betreft de volgende kursussen (zie ook
ItDe Hazenkamperttvan september'73) lAlg.Basis opJ-eiding,
iiursus JeugdsportleidërrKursus Rekreatiesportlcider.
I{ursus Eestuurskader . Vergoed wordt a1s de cursus met
g'oed gevoJ-g is beëindigd : FIet J.esgeld voJ-ledigrhet
examengelcl volledig en de docr de kursus voorgescl.rewen
boeken voor 50 % . Deklaratj-e virrdt p1aats aan ho*i;
dagel-ijks bestuur van betreffende sektie 1 die na acooord-
bevindíng d.e.tclaratie doorgeeft aan tret H.Bo
MateriaLon : deze post dient voor ondertrouci van t-ypemachi-"
nesrde stencilrnackrine eri,z. De post onvoorzicn is bekcken
a-I.s overlooppost woor bovengenoemde lcostenn
De basisk-ntributie is voLgefis deze begroting werhoogd
met Í 2.= en wordt nu Í 5.=; het k']ubblad treeÍ't een
{-al:nn* rrrm f 2í)nö = ïln nnrrtloz-i on / orrmrln sti r:l<l orir:'rr rr'i ndore
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l. De vooTzítter opent(met. enig:e ve1.traging door ryoodza,-
ke]-ijke zaa]rver:wri'sseling) o' 20'L5 de wergadering met
welkomstwoord . Hij merkt op dat tret bestui-'-r in de
nieur,re samensteLling aam*ezig is 3 voorzitter li'rankent
s ecretaris-peni:.ingmee s t er Leclus e, s ekre tare s s e mevr. Pias s :i'
en de. vertegenwoordigers wan de sectiebesturen . De

ledenopkomst is ook nu niet grootrmaar gelukkig zíin
It de stamgasten tr steeds aanwezig .
De tlazenkampraldus dhr.I'ranken, dreigt traast uiteen te
vallen ;willen r*ij niet werder afglijden, dan moeten r.udj

wel beter gaan-samenwerken om uiteindelijk tot eeÏl e€ÏI-
treid te komen .trÍii ziin naar ePn,{vorm aan het zoekentmaar
zotra wending is niet in kortë'Jleverr,rezelijken o

In het H.B.zijn nog steeds de plaatsen sekretaris en
penrringxneestcr wacant; deze worden tíjdelijk waargenomeïr
door de heer Lecluse .
liat de prestaties van de sekties betreft :

Base/softball- staat aan het begin van kret seizoen .

Gymnastiek is aan tret einde v.tr.seizoenrtreeft versch.eid,enc-
successen geboekt . Er wordt door tret bestuur hard gernrerkt"

;.-- Ook baàminton ís succesvol geweest shet tweede team
is 11an de distrikts-naar de landelijke kompetetie gepromo?
'treerd.
Voorzitter merkt voorts op dat de baseballscktfe wolgend
jaar 2J jaar bestaat . Dit zal wotden gewj-erd .
Éektie voetbal merkt op dat d.eze sektie niet uit L5 leden
bestaat ,zoaas op do begroting gemeld staatrdocl. ui-t"
20 leden . voJ-gens woorzitter is de sektie voetbal- meer
een gezelligheidsklub I efl deze sektie Lreeft in ieder

- geval- de Hazenkamp voof de TV gebracht . -
2. Het verslag van de-Àlg.Led,enwergadering wan 14 januari j"--

wordt goedgekeurd . De beknopte versie werd opgerroraerr
in de Flazenkannper van februari ën het gehe1e verslag lag

_ bij het secretariaat tpr inzage .

3. Post en mededelingen . De wocrzl"tter deelt mee dat er dc.
afgelopen rnaanden kontakt is gev/eest tussen 1:.oofdbestrrrrr
eïl statutenkommissie . Dr moet nogmaals r.rordcn vergaderii"
trÍijzigingen op de koncept statuten r.rorden de sekties
spoedig toegezonden.
Bekralve één schriftel-ijke kennisgeving van afr+ezigheid is

_e:r geen post . -
4.Begroting 'f4/lS. De diverse posten worden doorgenorncn .

I(ursuskosten ;Besloten is in een I{.B.wergadering om deel--
name aan bepaalde kursussen te stirnuleren ter i<:':alitatj-e"^
en kLrantitatieve versterking varr ons kader ..Dit lcomt de
sekties ten-goede era zo lian de trele vereniging,er profíjt
van hebben .Het betreft de volgende kursussen (zie ook
rrDe Hazenkamperttvan september'73) :AJ-g.Basis opl-eiding,
iiursus Jeugdsportleidër, ts-ursus Rekreatiesportlcider.
I(ursus Destuurskader . Vergoed wordt als de cursu.s met
goed gevolg is beëindigd : Het lesg:eld volledigrtret
examerrgel.cl volledig en de docr de krrrsus voorgescLrrewen
boeken voor 50 % . Dek]-aratie virrdt p]-aats aan hc{i;
dagel-ijks bestuur van betreffende sektie 1 die na accoord-
bevinding deltJ-aratie doorgeeft aan tret FI.B"
Materialon : deze post dient voor onderhouct van t;rpemachi-*
lesrde stencilmackrine enz. De post on'\roorzicn is bekcken
al.s overlooppost voor bovengenoemde kosteno
De basisk-ntributíe is volgens deze begroting werhoogd
met Í 2.= en wordt nu Í 5.=; het klubb1ad }.eeft eeïl
tekort van .;fl 2OOO.= . De aanvlezige/gymnastíeklcden windcn.
de 1<osten van het klubblad te hoog /(Uestuur scktie gynï;.
en ook de verhoging wan de basiskontributie te Sroot-.
Dr is voor dit jaar niets rneer aan te doen ;ln&ar afcl .8:ym:r

L



stel-t roor dat hc u tcl<cri- -'-ol gcnrl JÍi':rr. nj-ct rneer d.an
f 1OOOr=: Lrc-g bc:lragcrr , 

.;-c; 1 -:' -:::-clc seict-c ':asebal-1
rijn hct hier nict rr:cc ec.;l.s " "i:c-; ;1 

" 
il-i-:.1"d cic be-siskontri*

buti-e a.i- we cl cc::c'l-.:r lïo ctcii 'trgL'i.i)Éicr:. tr a1d1is dc 1 ccr
Brrrnet c1e F.ochci::r-:.nc ,, Verdr-í' -.rri.-ag,'ï clc hr,.Ï11net of mcn
zi-clt ai- j-n werti:j-nciinr;,- -trce1-l; ,.:c.-; ue Ii .:icï clc doo-r: hcm :
op€ïcgcr/cr: cl:ukl<crij;rclie d.o jii;:-1r:r:m:-r-i'bÉ;'iL-.rc vafi- c1o r:ase,!
ba]-lscLr,ti o wcrzc::11t t.ïezr: ;12':Ltis u,it6;ecf-;
Dler,Lccir:-sc anti;,rc-.i:-i'l; cla-5 l::"-,-r,,1-ass-'i.nll j-nclordaad trier-
naar hceft gei':r.Í-or:ritcJr'.-1.,cloch clat clczc cïrtlii-lrerir dit we1
doct *roor ecl1 cc-iiii3].i g:c i-:,itgl:v(-'.url;-Írr nie'c vo.r periocrj-eken"
Ower I',]-tlj:ciad :rc:r',.i-i ',.,coï.ts -or.:qcr,cr.',:--; c'lat de ar,lvertcntie-
tarievele níet u-je-r -.rerht>,:gC..Ï"icn -,.rci--€i''t z-i ch af ,of daar niets
aarl l.,an 'lrord.cn, ,3e.-ie:,::"n " I-e1; Ii :i nn';vcorclt clat cle tariewen
niet :::.:l:l verhoogd uit \.rïceB 'íl-ooL 'rre :t'c1er vcrloctp varr
adwertccrders c

9ver i:et in roCuil.{:i e'cocL.jc-lrv.-'a'.-b c-Lc vrnag gestcld of dit
lÍeJ. zin hccf t ., ilet -l-i.;'c o o à o b,j cle Sportstj.chtingrmaar
dezc gebru+lit hc-í; r..-:-ct "IJ:ir:::cvcr :ro:r'dt eni-gc tijd gediskr-
sieerd orireïr zc"i-:i-n cie scl<ticbes-51tï.cïl bcllijkcn of kret al
clan n:.c-i; gchanc.iralil noc'i; i:1i:vc:r .
Op werzoek van c-:e wcr"g';rclcr-r-ng zurlcr:r bij Cc volgoncle
begroti-n6 ile'becn Cc u-i L6.ia-ctt *,ra.:-r, c'ro af6eJ-opera perioclc
worderr opGcgcvcn n

Uit-c1e vcrgadcring l":oi-r't jrct '/or!iock dc be.3roti-ng wan het
i-i.8" zo tijcli-g in -Jc i-;il:Írn cial-dc ,:cirtics claa::op hun
bcgro ting;cn llu:ri:cn af s t ci:l,tclf
Tens'1 cttc r+orcit bcg':oti;:g t'/ ;1,/75 i-a:-r.A'citoi:lci1 r a1 is r:cn

_nict gic].,-rii]--'i g i::e-b ,::c .ra.rL.5Í!i-- r/Í)-:Ír. rrrlc liarjerr!.--a.:per ", _

5.Eestuu:'swcr-l:.r',c::i.ng : 1*f-Lrcc]c:rd ie r:cvroAns Idassink. Er
,!.rorc1t ai gcrrrit-rc ti.ir1 cc.i:. pcrnjl;!-p11ïilccstcr(cssè)gewra::gc1 .
llet dag'. bes'l;ti.ur i-rcs -bai:t 11-i- 

" 
u-ai, --ocr:=i ttcr Ii, r,':i:anl:ilrr- en

l,laaa.ir" scl:z.c'r;arí.s,/pcrrr:i-rr1,3:-lccl,; 'bc:: P"Lcclusc , IIet iI .Bo
wí1 cï j:iccr va:i t:..allcn c'lnn hc'b Ccrr'ccst isiclc afget,aarCigden
wan c1e sel.:ties hc-l nc:-r ilae':r:"i--r :rci::c:.:,tse1 ,nanr Cr-!:toetcn
ritcer icrlen zi;n c:ic hc-1 pcr . /,nr-1c:'s zal. l:.ct r'.E,ïLarr ectl
opl ossi;ig :ioeteir. Ecclccir,-tra:: L op c1c huici'i ge l:ran-i er kpnneït
uij níct Coorgra:l
Opgclcrkt ",rorilt r.k--f c'l c so,;-'.:icl;cs-,-,l-tr:en al i:oc":tc hcbi:cn
or:r }'Luil l: cs tu-"r:: -,,o 1 ta.i-Lr.:l t c " r-':1g'en 4

Voor.gcstcl ci -.iora,i'- i--L'- ,.,r.; -:r.I'ccl-i:.so "cii-c yicc irooizi-'c-'.{tT
traarÍ]c:rcniL sclirc-r;a:::i-s .if1 iirll:'.:a..tolicrfL'. pc11rr-1 t1j,r.:.ec::r '!c'J:' is,,
dat ?rij 1:r:l-:-in6;::rces'l;o.i: t.'o 'rli; ., !i:.;o I:cci.u-sc utl::iccr.-i; cchter
c1c hotrfclrcclaL<t:c _.rlrn ilc-f h_1 I,ri-:t^:lad
I'levrcu-*" l,i:'-ssi.::il .-. l, bc;:ci.ii -'l;:al;r:: .l:r-aa-,s i'.t -rct .I.I,.'rc biijven
bekieclen :) e7: zrjir ,'5:ccn 'bc1;c::s-i";cr.utc:: ï , c'iurs r'rc.'cii l:1cvïoLlT,.,r

-I"{assink a1s sck:'ctirrcssa hc-rl:ozcir o É

6.I,íccl6ila1ing'en s .:3 S-i:r-i:;..1-;cnkc;r'li:riíioic nccft i:a:: i-I ,Eocn
sektielccsturerl koiacei.-.,--c';r,--',;i-r-i; c:). '.ri) cl13;él-ogc1 1nu zrr].J-cn afge...
vaarcli6c-lcrt wan rlc soLl-b'i ebcstlrrcr- " I1 ,I:locn c:.1*k-on rissírris-
S cn b jj ellcaar' l:lor-lc-rl- ol:t i; c 6-,;:s':'1s;r{lclr. 'of j.cclc:: rtc'L c1c

voor8cste]-iLc:aijz:ig'i.:6e::';L-i:lloo:'d 4a.l'i; n,0r t:t'oe-i*irog écin en
arrcler :Li:gevu1c1 rrcrclcrr.*bï'-1rc',ror : ra-sc,/soÍ'-l;brj.1 o

I{et clag"bcsturtr :ra:: }I"3.hoci-,1 co-a lrerL'ade::i::6; varr i1c sckti r

gyr:tÍiasti ek bijgei,voo:rd j:-: l:ct s-t-:re'vc:t. ll.rar ofltrïioo-l;íngcn
elr -,/cr'lf,etcri-n5; "71i11 ,.1e 1:oi,ll--li'-ni'r;a'Li c tusscn il .I,, ol: sektie-
besturen o

\r96ys; t-Lcr sc:re.bs" \rcï'troJ-6;c::s crr.lle'i,c tockoutsti gc
i;cbctl::tenisser:. s r.roiaicn(;l jarr bes'i;aa'b ile sel';tre'i-''asëba1l
25 ;j a::r o Ïp i-97S 53sflcit rr cie iiazer:-i:a,-:p " 5C jarr .i-le'r
de i:ccl.oel_r1i3 <,1;r-c op c1:Lc cr;-b'un clc,-:e:,cr.l:r-l:rp cr:i:1:.ccl- aicl':
Yeroni6ir]9 j-s
Gevraagcl worCLt of krct r::c b'-i.c-r; ()3r' op cla'5 I'lcl:ic:tcio jr:bileui:t
pict r:ogc1ijl'< j-,i cLat 1.c'i- -"1-),1c-l .--cscr'-,rc 3aar *\roï'i;1e.!:l 

e
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T. Rondvraag 3 Gevraegc-L r"rorclt wallron er clj-t, jaar geeï1hul-diging za1 plaatsrrj_nden rran jubilarj,ssen .Antwoord z l)<;ze jub'lariÍl.ien zi;i. i, het voorSaar ar-getrulcligd, clit tracl eigenlijk in tret na;iaar ooàtn",plaatsvÍnclen .
Vraag ; fs er at iets bekencl van het klubtruís ?Antwoorcr: Fret I{.B,i1ec.ft een infornatief g-.uprek getrac-rmet de llijnreegse sr:ortstichti-ng;v,an ovcrhàic1*rogn"í_,echter níets te ver,rac;:ten. Ifà nocten er zelf vocrzorgen, dus_ dat zal nog_r.rel eens gronc'lig noeten wàraen-bekeken en besproken . Erl blijwen ànclcre brorcton: rI .s.F.en Lotto-over. ïí1j moetcn zeJ'i oolc een 6edeelte bijeenbrengen .verdcr dan cit zijn we nauwel-ijks-geko*ua".Vraag : Dr is eei.] g-esprek ser.reest_ÀÀt cs.BargerItr-ubbr-acr ínter-rieuw nàt _aslL:::-;cr..rt", er in àie richti-ngnog ao€:exijkheden bctrcffende cre finJnoiering van hctkI.ubhuis ?

Antwoord : tle].l-icht zu].lcrl hier kansen ín z{ttenrmaar wGclienen aJ.aerccrst tc r^rcten of-er ruel eox1 werkelijkobehoefte ls aan een k1.ubLruis. .vraag '" ,-íjn er nog FlazenkanpvaentJoc voorracri6 c:r zo,
liet ,kunnen clcze d.an r.rorden aangànacJct ?Antwoord " r'{i:scraten z:Jn ez' nog Lrel í cr noet gcïnvcn-t.r:iÉtrrerc worclen " 'y'aantjes aaànaken zaL ecn cluro .,aarr.
wo rclen . -
Voarzj.tt,er cleelt r:ecle . clat o.s.woensclag 1J*nei rrle\rrou.wL.Castel-eijn k5 jaor fià is van c1e l-Iazenkanp.Het r,ras krenniet-bekencl ,er kan Cus vreinig goclaan vrorclen van bcsttru.rs_zijcle. Iíevrour.r Cas,tcleyn-ant,woórc]t aat voor Gcn ciergclijlrfei{i geen meclail-Ies ó. i.il. zijn .
Niets neer aan c1e orcle zijncc sluit cle voorzittcrenctdank aan iecrere.g*rrrfi3rrz-ige voo3 cls bereicrtreia ,.an àediskussies doeJ. te rrencÍI, c1e vot6aOorfng-r-;rr'"r*"rrJt Unaanwezigen cen goe-e ttrui sreis o

P. I-oc Lus e ,
vice voorzittcr

J . I,1 o I I . B eyno n-Bruijnt j e s
notu].iste
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