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Qe HAZENKAwIP. sektie badminton
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Nijmegen, datum
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BUITENGEIIJONE SEKÏIE LEDENVERGADERING

Te houden op mjrandaq 14 febr. 19?7 om 20..30 uur in het NVU-gebouk aan de St,eenbokstr.B4 te
Nijmegeó.
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1- 0pening

2- Ingekomen stukken

3- Vastetel-ling notulen vorige Sektie Ladenvergaderlng

4- Hat meL da Sektie Badmlnton uittreden uit de Haaenkamp en hat met de leden van deze
sektie oprichten van een nLeuue badmintonverenig.d-ng (zie toellchting)

5- Sluiting

Toelichtinc pu!t, 4 van de aoenda:

lJaarom dsze buitengeuJone sektie ledenvergadering?
ZoaIs je uleet vormt de sektie badmÍnton momenteel een onderdeel van de omni-vereniginq
de Hazenkamp' Deze Hazenkamp bestaat uit 4 sektiesr t.r,J. badminton-baseball-gymnastiek
en voetbal. Iedere sektie heeflt zijn sektie-bestuur uleLke uieer overkoepeld tuorden door
een hoofdbestuur.
Je zult begrljpen dat een dergelijke organisat,ie een hoofdbestuur eist uefke snel op aller-
Iei zaken lnspeelt om zodoende de sektie op tijrl van de nodige informatie te uoorzlenr
Daarnaast is het de taak van een hoofdbestuur om zaken die in een Algemene Ledenvergade-
ring aan de orde uorden gesteld, zo snel mogelijk en op een demokratische uijze af te
handelen,

trJij vinden dat het l-loofdbestuur in deze en in de hierna gememoreerde punten tekort heeft
geschoten.

a-
b-
c-

ilomenteel- gelden voor de omni-vereniging de Hazenkamp sterk verouderde statuten.
De nieurrl vast te stellen statuten liggen nog steeds in de ijskast ( sinds mei 19?5)
De hiervoor in deplaats door het hoofdbestuur toegezegde richtlijnen zijn nog steeds
uitgebleven.
In de laatste Algemene Ledenvergadering (sept, t76) Uleet< dat, het hoofdbestuur zich-
zelf geen mening had gevortnd over het functioneren van de omni-vereniqing de Hazen-
kamp. Dit terurijl z-e z-elf d.it onderbJerp op de aqenda irad qepLaatst.
Door het geregeld niet voltallig zijn van het hoofdbestuur uorden sektie bestuursleden
opqezadeld met taken van het hoofdbestuur.
Doordal, het hoofdbestuur een extra schakel vormt in de kommunikat.ie met, derden,
urorden een aantal zaken onnodig bemoeilïjkt en/of veriraagd met aIls qevolgen vandien.
Door besliss-ingen uelke in de Alqlemene Leclenvergadering uorden genomen, uorden ons
zaken opgedrongen die geen badmintonbefangen dienen.
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lJat, zljn nu de voordelen van een zelf standi.ge vereniging:
ar Ívlogelijkheid tot slagvaardi.ger optreden van het besLuur.
b- llet niet nog meer belasLqn van bestuursleden.
c- Het verenigingsbeleid is gericht op de eigen sportbeoefening en zodoende kunnen bad-

mintonbelanqen nieL doorkruist uorden cloor belanqen van andere sporten.
d- Geen afdracht van basis kont,ributie.

r,r.lat zijn nu de nadelen van eBn zelf standige vereniging:
a- In het begin za1 een nieuu opgerichte vereni-ging in kontal<terr met derden minder aan-

spreken dan een qevestiqde vereniging als de Hazenkamp.
b- ilet ueqvallen van de Hazenkamper ( Te deni<en val.t aan een eigen klubblacl . )



Hoe treden ure uit de Hazenkamp:

Het bestuur stel-t voor dat de Hazenkamp da sektie badm.inton
richten verenigj-ng alle rechten/pl-ichten en bezittingen van

lJanneer uit De Hazenkamp trdden:
Het bestuur stelt als uitersLe datum voorr l sept. L9?7 (Beqln n.iBUUe seizoen).

Gezien het enorme belang, hoopt het bestuur dat zoveel mogelijk van onze leden
op deze vergadering aanu/Bzig zu1len zijn.

Namens het be stuur n BC Hazenk'amp,

De

rits Teunissen )

N.B. lvloqelijk is de ziensuijze van het hoofdbestuur op ons standpunt bijgesloten.
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opheflt en dat de nieuul op
BC Hazenkamp ovexneemi.



nE ]iÀZFJ{KÀi'r? 22 januari L977.

Betreft: Buitengewone Iedenvergad.eri-ng viLn d.e sektie
Badminton op 14 februari L977.

Sj!en{Llgr -, bepf d be s_qugI :

l.De Hazenkarnp is een omniverenÍging. Deze keuze is in het
verleden door d"e led,en zelf genaakt en nog pas d.rj_e jeiar
geled-en nog eexLs d.oor d.e sekties ( oolt bad.minton) bi j her-
haling bevestigd.

2.Er ís thar.ns geen enkele aa.nleid.ing oni dit stand.punt te wi j-
zigen. De vereniging fun-l<tioneert als onnj_-vereniging nr)&r
behoren, vooral ook d"oor de grote lrate van autonomie d.ie
d.oor het hoofdbes-buur aan d.e scktie-besturen woid.t toegekend..

3.Llet is het hoofd"bestuur nict bekend- d"at d.e scktie Bad.minton
moeilijk Íunktioneert in het huid.ige verenigingsverband..
Hiero ver ís ook ninncr d.oor hct sektie-bestuur riret het
h,oof c1b,e stuur ge sproken "

4rHet hoofd.bestuur ziet niet in d.iit; op gronri van d.e rrargumentenrt
van het sel<tie-'ocstuur, het belang van c1e leden ge d.iend. is
ind.ien d.e sektic 3ad.r:tintor\ zoLt r,rorcien losgckoppcld,.
Het befauïrg vrr,r! d.c led.cn is plczicrig en onder vcrantwoord.e
leiding sport te bedrijvcn.
Formefc zaken als d.c statutcn, weI of nict voltallig hoofd-
bestuur enz" spreken d"e Lcclen nauwcli jks aan. Zi j bcpalen
i.rmers niet het plezicr j-n de sport. Ilet rij]ít d.an ook niet
zi-nnig on op d"czc i-rrgulrcntcn in tc gilan.
Het hooÍ'clbestuur vraagt zÍch dan ook in gerLocd.e af hoeveel
bad.iaintonled.en d.e fp4t var1 qs jsrcnkru. ond.ervind.cn bij het
beoefenen van h"" sport*" hierin redcn zicn om d.e vcreriiging
te ver]aten.

5.SÍnds d.c oprichting van dc sci;tie Bad.minton hccft d_czc afd.c-
ling binncn d.c Hazcnkamp st.cds ui-t:luntend gcfunktionecrd,
Wa"iïoLt zou d.it nu niet. nccr kurincn?

6.Een bestuur bcstai;t uit ncnscn die d.oorgaans voor cen bepc_l'.l ;

.r,nntaal jarcn ecn vcreniging d.icncn" I1 et is een taak van hót
hoofd.bestuur d.e kontir"uïteit van d,e aktiviteitcn va.n d.e vcr-
eniging zo goed- l:ogelijli tc wa:Lrborgen. Deze waarborg is
gecnsd"ccl s &anwe zlg bi j evcntueie loslloppcling van d-e sektie
Bad:,Lint on .
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De llazenkar,np is ccn ge zoncic .rcrer:.i€iing r^ra.iri-n vecl rricnscn
net ple zÍcr (vcr sch-:llcnde) sport ( cn) 

-leari jvcn.
lliet d.c lijfspreuktt h:ri:.t hct nict dan schail.dt. het nietrrwil
d.e HazcnJcamp d.c beste vcorwíI..iïd-en schcppcn or] d-ivcrse sporten
in ccn vereniging nct plczier ti: bccefcncr:1 

"nit geldt ook voor d.e scktie Ba,d.ninton. Het belir.ng van d.e
b"l,d.nintonl-cd.cn is cr d.an ook rtCC gcd.ienri on bij de Hazenkanp
hun sport te bl"ijvcn lcecefencn.
YeLe oud-ereu ond.cr d"e leclen kunncn bevestigcn d-at het bij de
Hazcnkanp goed. sportcn Ís 

"

hct hoofdbcstuur.


