
verslag van de Algernene Ledenvergadering van sportvereniging
rrDe Iiazenkamprr op 1J meÍ 1976 in de Goffertboerderíj-Nijmegen.

Aa.nwezigz 2B J.eden.
l'-f:ntezjg met kennisgevíng': t:lerrr. Boonen, rrini I-, e1spar r mevr. ïd,

van Ing.en, mevr. van lleerbos, Paula ZaaLberg van Zelst, dhr.
T.3osman, dhr. A.Dekkerr dhr. o.van Donselaar, Francois vaïl
lia1, Jan llendriksen, dhr. J.I{.ro1 , dkrr.T.sanders , Frits Teunis-
sen en 1,Jim Zeegers.

1 . 9ps-è-Ë. voorzitter F,an Franken verwelkomt de aEriweziEen
(or.o. oud-vocrzl-tter F-uisrnan en clhr. Groten-truis).

?.. b et-!erslag van de voripJe ledenver6ladering d.d. 16 oktober
1975 worcit goedgekeurd. Br zijn geen op- of aanrrierkj-ngen bij
het hoofdbestuur binnengekornen.

3; Post .en rnededelirrgen. I-ie sekretaris meldt, d.at er geen inge-
konren stukhen zj-jr: m.b.t. deze vergadering,

4. Iiuldiging iuhilarissen. Vooral ctankzi j een cloer } et hoofd-
bestuur gehouden enqu6te oncler c1e oud-lec"en en cl.e oudere leden
]ran rrDe }:.azenkamprr kunnen deze vergaclering mai-.r liefst veertien
2:5- jarige jubilarissen eïr. tien 1o- jari6;e jubilarissen gehuldigd
worden. Gezien dit indrukwekkend aantal jubilarissen worclt
afgezier:- wan een persoonlijke huldiging:, al wi1 ciit niet zeggen,
dat het bestuur de g'eweldige verdiensten van deze mensen niet
onderkent.
A1s zilveren jubilari.("""Pàr, de voorzitter felicj-teren: mevr.
E.companjen, mevr. F1ink, nevr. r.E-oose, mevr. van ïngen, rnevr.
Leenders, mevr. van Neerbos , mevr. E.lt'lull-er en de heren Albers,
Dekker, Dingelhof , van Donsela.;r, Kro1, van Neerbos en Tomas.
Fie t speld je voor 'ttien- jarige Hazenkamp-trouwtf gaat naar: caro-
lien Jansson, I{anneke I(arnps, Elma l(oedam, Rita I'-oppers, Marga
Poppema, mevr. C. wan Re,tctijk, Tcon Bosman, ITiels van de ilerg,
P.Reedijk en Fierre Smalint{.



5'. Statu-ten. De ledenwergadering, gazt er na eerr exposé wan de

sekretaris ower het per 1 juli 1976 in werking tredende boek2

Nieuvr Burgerlijk tretboek mee akkoord, dat het hoofdbestuur zictt

eerst na genoemde datum gaat bezinnen op nieuwe statuten'

6. Begrotíng se:*oen '1976-197'.l. Na een voortreffelijke toeLich-

ting van de penningrflee ster, krijgen de leden de gelegentreid

vragen te stellen/opnnerkingen te plaats€ïI rl .b.t. deze begroting'

SimonI{erstenzegtervoi)rstandervantezíjn,dat''D',s.Jiq393F.?3:
qgr,, onder superwisie wan eun clubbladcommissie kornt te staan,

die .-owel de finatnciële als de redaktionele kant ervan betrartigt'



: lziic'rr dc gewe 1c1 ige kostensti jging van h.et b1zr.d geiurencle de
l-alrtste jaren r.{renst de werga,dering a1s rlaximaa,l toelaaitbaar na-
de1ig saloo de beg:rote Í4.OOOr- aan te houden. E,et troofctrbestuur
za"1 er derhalve voor i--,oeten wakcn, dat deze limiet nj-et oversctrre-
den rtordt. om aan het bijna ckrronische tekort airn advcrteerders
ecn eind te maken, vrai:gt de voorzitter de leden potentiële
adverteerders aan het sekretariEiat door te geven.
trgslg$ra§. Gezien de weinig positieve reakties ( o .m. b1i_ jkend
uit het niet verschaffen van copy) van enkele sekties, stelt tret
troofd.bestuur voor het kaclerblad op te heffen. De wergadering gaat
hiernaee akk-oord. L;e post rrkaderbladtt olr cie begrotj-ng za;- dienten-
gevolge als overschot aan6lerrerkt dienen te rvorden.
De begroting wordt, onder voorbehoud van de post ttkominissietrerkrr,
clie lcLter op de arroncl belrar-ndel-<i zerl worden, goedgekeurd.

7. Bestuuls'ygrlÍiezing'. Aan de lierverkiezing vnn aftredend voor-
zítter F'a-n Fr;rnken ging een uit6lebreicle verkla-rirrg namens het
gehele dagelijks bestuur vooraf . Deze hield o.ïiro in, dat het be-
stuur ( o. s.v. tussenti jds af treden) wenst, clat alle }iazenkampers
zj-ch eindelíik verkel-iik in zullen gaan sï)zlnnen om te komen tot
ecn' betere samenwerkinE, met leet bestuur err zích teger-i.over 5et
bestuur loyaler op zuJ-J.err ste1len.
Ook de hecr Fluísman rr-r&í..flt de Èlazenkar,rpers nog eens tot rnedewer-
r;ing.



B. !-rrlB,gs-. De heer J.seegers , 1id van de clubhuiscorilr*issie ,

sch.ertst de *stand van zaken rond het cJ.ub}-uis. F,,ij cteelt mee, dat
I'De L'azenkamp* in mei niet j-n a..,nttlerkj-ng lcornt voor D./:..C.ïr. -sub-
sidie. Om na eert eventuele latere toekenning de zaken snel af te
kuïurren. handel-en , vrar 6it cre comr,:issie de vergacering voorlopig
Í2.OAC r= íuit cle clubliuis-reseï've) tresclij-kbaar te stellen om cle
planrren bouruklaar te rnaken. Deze gaat hierr,:ee akkoord. (U. f 1OOO,=
'van de post rtkort:'tissier.rerk c lubhuistr zrlllen aa-n de opbouw-reserve
rvorden toe6r'evoeSd) .

9. Jubileurn. Le wergaclerinp; wordt door de voorzitter op cle
gebracht van het best;ran van een aa-ntal comnissies en hun
nen, zoals tret organiser€ï1 ví:iÍr eerr romroel-rnarkt, een ka-lende
een pennL-rrverkoop, een sticker_ cn fotoa_ktj-e.

hoogte
plan-
rverko o r-.

1O. F'qno.vraag en Slui-t-f-g6. Paul Lecluse vraagt z: c:lr. af rirlt Ïret
I'toof dbeS tuur a-;r-n cle landeli jke ;rktie ttSport-i,,.ea1r' ct oet cq. za,.
'''r.an cloen. Ï'et bestuur a,ntl,roordt, dat h.et éIaarne nlee w1l denken
',"er de rnogelijhtreden van deze aktie , r1aÍ:r ..;te1t tliervoor als

'-oorIn'i:r€"rde , dat eerlrt enkele problernen ( f irr.-rcië1e als tectrnische )
rpgelos t r-rorc-ler:.

'iot slot dankt I an Fr:tnken al le aarirdezi.p..en en weJ-,rit iec.lereen een
i-oede vaka.ntie.


