
Verslag van derde Hazenkampr'
Algenene Ledenvergaderlng van

op dlnsdag 20 mei 1975 ln het
Sportverenlging

N.V.V. -gebouw, Steenbokstraat.

D

AAnwezlg. 36 leden. Afwezlg met kennlsgevings MeJ.T. BlJ1, MeJ. P. Zaalberg
van ZeIstr Mevr. D. IlelsP€rr Mevr. R. Kersten, Mevr. L. Teunltta[- I,lompe,
Mevr. Schml-dt en de heren P. Aartsen en A. lluistïtdrlo

1 . OpenLng door voorzitter Han Franken. HiJ verwelkomt alle aanwezigen en
hooptr gezien het rrgroter aantal aan!Íeztgen op een vruchtbare di.skussie.
Vervolgens schetst hii in het kort de gang van zaken in het afgelopen
seizoen in de verschillende sekties en kommissies en spreekt zijn waarde-
ring en dank uit voor het vele werk, dat de bestuursleden, kommlssieleden,
en redaktieleden verzet hebben.

2. VerslaR van de vorJ"ge ledenvergaderln8 d.d. 25 november 1971+ wordt
goedgekeurd. Er zlin noch schrifteliJke noch mondelinge opmerkingen biJ
het H.B. over binnengekomen. De voorzitter dankt Mevr. J. Beynon, die het
verslag keurig verzorgd heeft.

3, Post gn medederingen: er zl-Jn geen ingekomen stukken m.b.t. deze
vergadering.

4. [Iuldigtng .lubilarissen. De voorzitter vlndt de oproeping van Jubllarlseenvia een advertentie in het klubblad getuigend van weinl-g erkentenls tegen-
over deze mensen. Er zal onderzocht worden of er geen betere manier is.
Elf Jubilarlssen- de dames'l'rudy van IIaI , Riet Koedam- Cabout, JoP eters-
van Ha1en, Itlarijke va.n Raay, Fanny van de Vegte en de heren B. Casteleyn,'l'. Dggenhuis, G. Francissen, F. van I-Ial, A. Jaspers en J. Koedam- worden
door de voorzitter gehuldigd. Zij krijgen onder luld applaus van de aan-
wezigen een speldje opgestoken a1s blijk van dank voor hun 2l- Jarig
'rdienstr jubileum. Opgemerkt dient nog te word(-)n, dat dit bij Jo Peters-
van [Ialen wordt toegevoegd aan de versierselen van het lidmaatschap van
vardienste.

5. BeAroting selzoen 1975- 1976. De vergadering maakt enige opmerkingen
t.a.v. de begrotlngsposten van het H.B. Naar aanleifling hiervan wordt be-
sloten, clat het H.B. 1n de toekomst bij een dreigend nadelig saldo over-
Leg za,l plegen met de sektlebesturen. Verder wordt door penningmeester
Paul Lecluse opgemerkt, clat de reserves als werkkapitaal moeten wordern
gebruikt, daar enkele sekties de basiskontributle eerst in de loop van het
selzoen aan het H.B. kunnen afdragen. vandaar rrmaarrt J4OOr= op de rsntàpost.
Een van de aanwezígen, dhr. Wim Zegers, sprekend namens de sektie Gymnastiek
zegt verheugd te zi-jn, te konstateren, dat het klubbtad maar .f 14()()r=
gaat kosten"
De begrotlng ven het H.B. wordt aangenomen.
Vervolgens wordt de gekonsolldeerde begroting behandeld. up een vraag van
I{im van der Klift m.b.t. het nadelig saldo van de sektie tsaseball wordt
geantwoord, dat dit lnci«lenteel is t.g.v. de aanschaf van een werpmachine.
Ook de gekonsolideerde begrotlng wordt goedgekeurd.
Het voorstel van het H.B. om buiten de gereserveerde;t IOOO,= voor
het 50 jarig Jubileum van onze vereniging nog / 1 r= r los van de basis-
kontributle, aan de leden te vragen al.s incidentele bijdrage voor dit
gebeuren, wordt aangenomen met 33 stemmen v6ór en 3 stemmen van Badminton
tegen.

6. tsestuursverkiezinA. Nadat de heren Utto Bor en Ger Blermans diskreet
de zaal- trebben verlaten, schetet de voorzitter de situatle, zoaTs dle reeds
enige Jaren binnen het H.B. bestaat, waarbij Paul Lecluse de functle van
penningmeester en sekretaris op zich heeft genomen. L)e door het H.B. ver-
ki-esbaar gestelde kandidaten, Ger Biermans, die heeft gereflekteerd op een
advertentle in de Hazenkamper en Otto bor, die door bevriende relaties
solliciteerde worden in het H.B. opgenomen. De taakverdellng binnen het
H.B. zal eind augustus bekend worden gemaakt.
Namens de hele vereniging dankt de voorzítter Paul- Lecluse voor de vele
aktiviteiten, door hem ontplooid in het H.B. en Paul krtJgt a1s bliJk van
dank een kadobon. ue voorzitter spreekt de hoop uit, dat Paul nog lang
aktief 1id van de Hazenkamp, o.a. als redakteur van ons klubblad zal bliJven
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7. Klubhuls. Na een inleJ-ding door de voorzit,ter stelt hiJ de klubluis-
kommissie voorrbestaande uit Lrudy van Ha1, Jan Hendriksenr D€p Casteleyn,utto Bor, en Jan Seegers. Deze kommissie, belast met het onderzoek naarde tectrnisctre en financieele lcanten van zorn projekt is oo ào tot de kon-klusies gekomeni er bestaat nrissclrien de mogeli.Jhlteid, dat het klubhui sgrotendeels 175Í') g.subsitll.eertl wortl t; als pf 

""Is komt irr aanmerkingsportkomplex I'Winkelsteegh". N.a.v. een vraa.éï betreffende de kosten,biedt dhr.Toon lleymans aan, de tekenin6,;en gratis te verzorgen.
f .v. tn. de subsidie-aanvrafïe worcl t van cle vergadering een principe-ui t-sprairk gevra;rgd, inhoudende:wj-1t U voor a1lg llazenkampers een ontmoetings-centrunt in de vorm van een clutrhuis? De ver-gaderj ng zeg,t x jart ( 3Z tegenl+ stemmen).Verder keurt de vergadering goed, dat de klubhuiscie. eenbedra6l van nax.f ll!OO, = (gefi-nancierd ui t de klubhuisreserve ) uitgeef t ,om cle plannen bouwri jp te rnal<en
Een van de aanwezigen plaatst een algemene opmerking m.b.t. het feit,dat lrorl r voetbal geen juniorle«len aanneerrrt. He t H. B. zegt toe , alles intret werk te stellen om deze situatie, evenals de doorstroming van ledenvan de ene sektie naar rle andere, te verbeteren.

8.50-.iarig .jubileum op 2 februari 11978.Het II.B. is van plan een feest-kommissie te installeren, die het jubileum gaat plannen.De voorzj_tterverzoekt de leden kapabele mensen voor te dragen. Ook voorstellen m.b.t.het feest zíjn welkom.

!.Statuten.De ltet-.r Kr:ol- , lid van de statuten-kommlssie , brengt op verzoekvan de voorzitter verslag uit van een vergadering van d6 statrcie. methet H.B. rn het kort komt het hierop neer, dat de stat.cie, na de
bezwaren van het II.B.omtrent deze statuten gehoord te hebben, het voor-stel deed,ze voorlopig in de i.jskast te leggen, ofschoon de stat.cienog steeds volledig achter deze versie staat. Ile bezwaren van het H.8..zljn vnl. gericht tegen de manier, waarop de bevoegdheden van de sektiesresp. het H.B. zíin vastgelegd. llet II.fl. meent op vruchtbaardere wijzete kunnen samenwerlcen dan tr.i. ooit met deze statuten mogelijk kan zíjn.De voorzitter vraa.6;t de vergadering vervolgens of ze deze statuten jn
stemning wi. 1 brengen. De vergaclering besluit met 1tZ tegen 7 stemmen bij
117 onttroudi ngen de s tatuten in de i jskast te leggen en ze eventueelover 1 jaar, lnocht de samenhlerking tussen het H.B. en de sektj-ebesturenniet lukken, l.reer tevoorschi jn te halen.
De stat.cie zíet nu hattr taak als geëin«tigd. De voorzitter dankt laar
narrens al"le leden voor het vele en zeker niet tevergeefse werk clat zíj
verze t heeft.

1l O.Rondvraa.g en s1u j- ting.
N.a.v. een vraírg van lJen Vermeulen (lid van de kaskontrole-kommissie)
wordt bekendgernaakt, dat Paul Lecluse op verzoek van Otto Bor de bal_anszal maken en dat dan de kas gekontroleerd zaL worden
Paul [-ecluse merkt verder op, dat het introduktie-boekje waarschijnliJkin juli verschi jnt en tri j zal derhalve de sektlebesturen d.m.v. eenbrief vóór1l juni verzoeken hem de benocligde gegevens liefst voor n5juni toe te sturen.
Op de vraíl{ï of een centrale ledenadnrinistratie bijgehouden kan worr!en,antwoorclt de lreer [,.van der 51oot, die zi-ch vroeger met deze zaak freeitbeziggetrouclen, dat zoiets niet uitvoerhaar is gezien de vele mutaties,clie niet werden doorgegeven.
Tens lotte vraagt Ben Ve rmeulen ( L3a<1 minton-bestuurslid ) of er ee1 briefvan het tl .R. naar cle sektie badminton onderweg ís, gzíén een zinsnedein een versla,g van een vergadering van het H.B. rdie melding doet vanwanbeleid etc. bij deze sektie.
Niets meer aan de orde zijnde sLuit de voorzitter de vergadering omca. 24.oo uur.

= ==================
Opgemerkt dient nog te worden, dat door een vreselijk misverstand
enkele leden , die tien jaar lid zijn van otrze vereniging, niet gehul-
cligd zi jrr.Deze leden zi jn: Niel-s v.d. tserg, Carolien Janss6n, Rita
Koppers en P.Reedljk.
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sportkor"plex "Linkelsteegh" . N. a.r'. een vraag l-letreffende de kosten,
:;iedr dhr.Toon IIe)'mans aan, de telcenin6,;en gratis te \rerzorgen.
I .r'. rn. cle subsidie-aanvrafïe worclt van de vergaclering een principe-ui t-
sprairk gevraitgd , inhoudende: wi lt U voor a1le Ílazenkantpers een ontmoe ti-ngs-
centrurn in de vorm van een ctubhuis? De ï6"§"a"ring zeg,t xja* (3ztegen
Jr s temmen) .Verder keurt cte vergadering goed, dat de klubhuiscie. een
bedra6i van nrax./'liJOO,= (gefínancierd uit de klubhuisreserve) uitgeeft,
om cie plannen bouwrijp te rnaken
Een van de aanwezigen plaatst een algemene opmerking m.b.t. het feit,
dat m.n. voetbal geen juniorleden aanneelrrt. Het H.ts. zegt toe, alles ln
tret werk te stellen oln deze situatie, evenals de doorstroming van leden
van de ene sektie naalr <Je andere, te verbeteren.

B. 50- iarig .jubileum op 2 februari 11978.He t II. B. is van plan een feest-
kommissie te installeren, clie het jubileum gaat plannen.De voorzitter
]ler.zoekt de leden kapabele rnensen voor te dragen. Ook voorstellen m.b.t.
het fees t zj-.jn welkom.

9.Statuten.De ltecr Krol , lid van de statuten-kommissie, brengt op ve rzoek
van de voorzitter verslag uit van een vergadering van d6 statrcie. met
het II .8. rn het kort komt het trierop neer, dat de stat.cie, na de
bezwaren van het II .B.orntrent d,eze statuten gehoord te hebben, het voor-
s te1 deed , ze voorlopig in de i.jskast te leggen, of schoon de stat . cie
nog steeds volledig achter deze versie staat. fle bezwaren van het H.8..
ztjn vn1. gerictrt tegen de manier, waarop de bevoegdheden van de sekties
resp. het rl.R. zí jn vastgelegd. [Iet [I.L]. meent op vruchtbaarrlere wí jze
te kunnen samenh/erl<en dan tr.i. ooit met deze statuten mogelijk kan z1_jn.
De voorzítter vrael6Jt de vergadering vervolgens of ze deze statuten in
stemming rvi. I brengen. De vergadering besluit met 1tZ tegen 7 stemmen bij
117 onttroudi ngen do' statuten i.n de i jskast te leggen en ze eventueel
over 1 jaar, tnocht de samenwerking tussen tret H.B. en de sektiebesturen
niet lukken, weer tevoorschijn te ha1en.
De stat. cie ziet nu haztr taak als geëin<tigtl . De voorzitter dankt haar
narrlens alIe leclen voor het vel,e en zeker niet tevergeefse werk clat zi j
verze t heeft.

1l O.Ilon<ivraa,g en slui ting.
N.a.v. een vraír[ï van ljen Vermeulen (]id van de kaskontrole-kornmissie)
worclt bekendgernaakt, clat Paul Lecluse op verzoek van Otto Bor de balans
zal rnaken en dat dan de kas gekontroleerd zal worden
Paul [-ecluse merkt verder op, clat het introduktie-boekje waarschijnlijk
in juli versctri jnt en hi j zaL derhalve de sektietresturen d.m.v. een
lrrief vó6r1t juni- verzoeken hem de benocligde gegevens liefst voor n5
juni- toe te s turen.
0[r rie vraíl6; of een centrale ledenadnrinj-stratie bi jgehouden kan worden,
antwoorclt de lteer I-.van cler S1oot, dJ-e zi-c}r. vroeger met deze zaak heeft
beziggetrouden , dat zoiets nie t uitvoerbaar i.s gezíen de vele mutaties ,clie niet werden doorgegeven.
Tenslotte vraagt t3en Vermeulen (l3a<tminton-bestuurslid) of er een brief
van tret H.R. naar de sektie badminton onderhreg is, gzièn een zinsnede
in eerr versla,g van een vergadering van het H.B. rdie melding doet van
wanbeleid etc. bij deze sektie.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vooÍzitter de vergaclering om
ca. 24.oo uur.

= ============ ======
Opgemerkt dient nog te worden, dat door een vreselijk misverstand
enkele leden , die tien jaar lid zÍjn van orlze verenigi.g, niet gehul-
cligd ziirr.I)eze leden zi jn: Ni.el-s v.d. tserg, Carolien Janss6n, Ri ta
Koppers en P.Reedijk.
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