
frDa riAZIltKÀÍ'lpÍr óp rraandag 25 november i974 in hec i,"U,U"-gercuu, Sieenookstraac.

Aanuezig: 22 leden" AfLuezig met kennisgeving mevr. R"Kersten, mevro l_.Teunissen,
dhr. en mevr" De Kluis, de heren P.Aartsen, J.Grotenhuise F.v"Ha1, B.f,asle1eyn,
J"Hendriksen, Fl .Helspere H.Krole J.Seeqers en J.l,'lassink,
l. -0p^"_.t1+lg. door voorzitter H.l.r,L"f-ranken met een,,.rel-komstuoord aan al-fe aanu.rezigen.

Hij merkt op dat er uieer hoofdzakelijk ístamqastent aanuezig zijn.
2, Versl-a*q van de voriqe Leden Vergadering d " d " l-3 mei 1974 rr,rordt goedqekeurd.

Voorzitter deelt mede dat naat aanleicling van het op deze veroadering
gememoreerde 40-jarig lidmaatschap van Tnevr, L,casteleyn, het H"B" een
bfoemetje aan mevr. Casi-eleyn heeft qezonCen; hiervoor heeft mcvro Castele;zp
het ll"B. hartelijk bedankt.
Aftredend bestuurslid B.Tomas van de sel<tie voetbal r,iordt heel hartelijk bcdankt
voor de vele r,.rerkzaamheden die hij uoor De Hi:zenkamp heeft gedaan" Hij heeft o.a,jarenlang de totogelden verzorgd. A1s b1i jl< van ul;iardering ontvanL-;t dhr " Tomals
een geschenl<. Dhr. Tomas dankt hiervoor hartelijk en spreekt de hoop uit dat de
sektie voet,bal nog lang zeffstandig mag blijven bestaan.

J. Inqekomen stukken" van de sel<tie badminton uerd een schrijven ontvangen, uJaarin
aanmerkingen uordetr gemaal<t over het toch verscirijnen van hetintroduktieboekje. Dhr. Franken anLuoordt dat cp de vorige ledenvergadering

is besl-oten dat de sel<ties dit nog eens zoucien bel<i jken. Àangezi*n "" ge"n
reakties zijn gekomen en de meerderheid van de sel<ties (crie van de vier sektirs:'
voor het uitgeven van het introdul<tieboekje uraren, heeft het H.B" gemeend rjat ire-boekje rnoest verschijnen" tle sektiel-etJen van badminton gaan hiermee akkoord.

4' -Jg"-!J§Ig1-e.9 1973 - r97 4" De bradmintonleden vinclen clat een en ander tr.: globaal
tuordt behande.l-d. De base/softba11-leden verzoeken de jaarverslagen

en financiël-e verslagen tijdiq naar de sekretariaten te zenden, zodat er tijd is
om ze door te nemen. Het jaarverslaq rr;ordt goedgei<e urd.

5. a. ff.!9lr9.j§S]. y-e:-*gq r,.rordt besproken en over enige posten r,.rordt gedisl.<ussieerrJ.
Het nacjelig saldo u.rordt brekeken. Dhr. J.v.d.Vegte vraagtr:f er geen uniforme regeling voor alle sel<ties kan uorden getroffen. illenkrijgt nu geen duidelijk overzicht over de financib'l-e stand van zaken van degehele vereniging. Geantuoord rr.iordt dat dit heel moeilijk is. Niet alle zal_en

u.rorden namel-ijk door hel l-1"8, betaald.
Betreffende het klubblad is de algemene mening dat het financieel beeld hiervanniet geheel juist in het financieel verslag is ilcerqegeven. Er zijn namelijkdit seizoen nog advertentiegelden ontvangen van l-971 en 1g72.b. .!.e-1s.!s.qe-!--!-a*o-Nf]p-1e-l':S!T-is:lgg. De heren Aartsen en Grotenhuis hebben de

boekhoudingen van het boekjaar I97Z-I9?4gekontroleerd en geheel- in orde bevonden. Zij stellen ,oo" dó"harge te
verfenen. De velgadering gaat hiermee akkoord.

c. !*el-8i!3-inq. l-eden kaskontrol-ekommisr:ies. Uoorzit i.er verzoekt de aanuezige
leden orn zich bcschikbaar te sterr-en voor hct nieuL,.re scizocÀ.

lliemand meldt zich. Aan dhr. E.Vermeulen uordt qevraagd of hij bereid is in
de komr'",issie plaats tc nemen o |-li j grat hiermec akkoord en stelt voor dat iedcrjaar óón lid van de kaskommissie aftrer:dt. Besloten uordt dat l-edcn van de
kaskontrolekommj-ssie niet lanqcr dan 2 jaar in deze [<ommissie zittinq nciflen.

6. .!.alg!u,rp-q-1.-qS-r-4!-gSful§-. Voorzittcr merkt op dat het hoof d bcstuur eigi-,n1ijt<
maar óén 6ezcttc post keht,1 -fll. het voorzitterschÀp.

De funktics van sekretaris en pcnnincmeester u.rordcn uJearg.rnomen" Ien oproep in
De Hazenkarirper is zonder resul-taat gebluven. Gevraagd u,rordt of er iemand van cic
aanu-tczigcn in hr:t H.e. uil plaatsnemen. Aangczien de meeste aanuczigen bestuurs-
lede n van sel<ties zi jn, komen er qoen rcalrt j-cs. ÍïecAcdocld rrrordt dat zolang er
vakaturcs blijvcn er icmand zal moctcn u..rorden aai-rgctrol<ken, uaarbij moet uorden
aangctrl<end dat deze p.lost niot in de begroting is opgcnomen.
llamens de aanuczige gymnasticl<ledcn uordt gesteld dat cle sel<tie gymnasti-ek gccn
voorstander is van het uitubest,,den van uerl< aan een bertaal-de kracht. In een
derqelijk goval kan het ucrk beler j.n Ci; s..kt,ics zclf vcrricht rr.rorden.
Verder u-rordt gevraagd of hct H.B. nict bcter ai]-cen ccn i<ontrolercndc taak kan
krijgen. Gaat het H"B. in ccrste instantie niet 1-e vecl hooi op 11r,: vorl< nemen?
Geantu.roord uordt dat het afsluiton vai-, l<ontral<len dan nict in hi:t honc]crd zal
1open. Nla enige clisl<ussic uordt bcsl-otcn Den acjvcrtcntie in het k]ubblad te
plaatsen.



-2-

/. -1qt.:Lq"{L-99"k}+.c-.!-uSSy'.pS.f.t-b-afl. Dc voorzitter van de sektie base/softba11,
dhrn lJ.Brunct dc Rochebruner geeft een kort

ovcrzjclri; viln cic fcstivitcÍ-ten, alsmede van de akties om de gelden voor de
l"ccsten bi.j c1l<aar tc krijgen, o.a. de oud papieraktic die aI drie jrar gelcden
is gcstart,, In Jc Hazenkampcr van januari komt een volledig ovcrzicht van het
Dlo0I::t-linqo

;" §:.ftg!gl. !c Statutcnkommissie is aI drir: jaar met de statutenuijziging bezig.
in di; faatstc vergadaring van rle kommissie bcmcrktc men dat er nict,s

c,JLrr lti scktic;s i:n de financie"le vcrantuoording vastgclegd uas. De statuten*
l<ci ri;t i.:s;-i.t hee,"t ccn cn ander met het H.B. besproken en uiteindclijk aanvulLcnde
r,.rj-.j;-:-gingc,t aan Ce ;cktj-os gozonden.
Di: l'ooruit,ber intcrrumpeert cn zcAt dat hct niet de bedocling is in deze
verqí,idcring de statuten tc gaan besprcken. Hct is enerzijds goed om ergens op
in tc iri:ken, andu-rzijds bestaat, er ook ecn andere mogelijkheid orï coe.oo te
Lc s 1: rc lle n.
Verdr:r trrorCt er gevraa-od uaarom hct onderr.lerp statuten op de agcncla is
genlaatst. Voorzitier antu.roordt dat hct nuttig leek om cJe stand van zaken aan
dc l-cdr:n mec tc del-en,0p toekomstiqe statut,envcrgaderingen kunnun de sektj-os
nc)! txír t l:i.,2'urari:n cn ui jzigingcn komcn.

9. !.cp'ttru-11sl:..:!-"-{-c]..!f:Sg.t. Voorzitter declt mce dat het H.B"
cen betere band tc creUren tussen

'r-rei cli: leai:stc jaru-;n u.re1 erg 1os geuordcn" Er zijn tri,reo
d i c .,,rcr positicl" zi- jn geuccst " 0p 13 december lg7 4 zal
nisrcrd ''-rcrden. Bedocling is dat daarvoor ook oud-Ledcn
i/logeiijl< konen l-ricruit nog enige bestuursl"cdon voort.
Dc aar:lJc:'.--!,t:'r':id vitn mcvr. Ans I'lassink is niet voor niets, aldus dc voorzittcr.
i'Ji j it,.:5ben all c bcLuondering voor haar u_rerk. BuÍtcn haar Llcstuursf unktics hci_.;f t,
;ri j zcc: vuc1 qccJaan.

:rC" -ll.o353-q11-5.. Gc'-rrnoOil r,rordt hoe het staat
Uccrzit i;ur an-L,uloordL dat deze

c)n vc,)ï dc, gcitcle vcrcniqing gc1dt.
E:-'-;:rdt opgetrcrl'<t dat u",ijzigingcn voor de telcfoongisJs vóór l deccrnbcr moeten
'{ror-Li'-rn doorttcgr:vsn. Voorts uordt opgcmerkt dal ledcn van vcrdicnste cn creledcn
r:cn cc::i<ondi placiri.cn te krijgano f)c vlaag rijst, urie die led,n zijn, of er nogoo:k',.r;Jcn'..:,;n cn of deze ieLs moderncr moetcn u.rordcn opgi.;zet, uiaar hetarchi|i i:, " Uoorzii,tct antuoordt dat cJe mceste van deze vragen niet beantuloord
i<unncr uro.-.5J6,p, aangi:zicn creoo. totaal_ onbekcnd Ís.

is beqonnen t,e trachten
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