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Buitengewone algemene ledenverga,dering van Sportvereniging
rrde Hazenkampr d.d.o 2) rnaart L977, gehourlen in het wi jkcentrum Haterto

Aanwezig waren 11.1 stemgerechtigde Led.eno
tsericht van verhindering vras ontvangL.n 'rarr:
A.Huisman, DoJ.Korstan je, 0oBiermans, 11 .Biermansr Eo0.Frankenl
J'R.Franken- de llries, C.A.Boeser, E.Zegers, I.Bömer, IvI .GoBaclchaus;
PoPeters, L.CasteIeijn, R.van Raay.

De vergadering werd. bijeengeroepen op verzoek van 28 leden van de
sektie badmintorr trïro 3

1. L.Vermeulen, 11, Cov.doliend.en 21. AoVisser
2. PoDeneer L2. TolleunÍssen 22. 1',3ij1
5. H"Ëchoonenberg 11 . L.Teunissen Zj, T "v,HuuksIoot4, E.Franken !4. C"I[icolaas Z\, JoGrotens
5. J.Franl<en-de Yrj-es 15. J,Droog 25" rI .PoLdermans
6. K"Molenaa.r 16. A.IÍolenaar 26. H,Helsper
7 . Se.Taris 17. J.i{ol-enaar 27 . H. Sni jd.ero
B. S.Taris-Hofmans 18. I{.Bregonjen ZB. CoBeker
9 . L. Stikkelman 19. Id.v. d..Klif t

v 10.tr1. Span jers 20 , E.lJerkhoven

Uit d.e d.oor d.eze leden verzond.en brj-ef is het volgend.e gecleelte
op d.e convocatj-e overgenomen a1s enige agendapunt:

- De A.L.V. draagt het hoofdbestuur op, d.e sektie bad.minton
toestemming te verlenen a1s zelfstandige vereniging verd.er te
gaanr en aIle rechten, plichten van B.C.de Hazenkamp over te
rt eIIl€fl . ''

- Het bestuur (resp.d.e Hazenkamp) zal geen akties ondernemen die
de nieuw op te richten vereniging kunnen schaclen.

Yer slag,

De voorzitter, Han Franken, heet aLle aanwezigen van ha.rte welkom
en spreekt rle hoop uit d.at een vrucirtbii,re discnssie knn rrorrlen
gevoerd. en d.at vooral d.e lerien de berefireid zul-Len kunnen opbren-
gen cte besl.uiten van d.e ledenvergad.eri.ng te respecteren en uit te
voeren. Hii deelt mee waarom d-e verga,dering bijer:n is geroepen en
houdt presentie onder d.e Led.en ciie bedoelrle brief hebben ondertekend..
Van de 28 ond.ertekenaars zijn er zes niet aanwezJ-g, waarvan van
tr.ree bericht van verhÍndering ir; ontvangenr
Hierna deelt Han tr'ranken mee dat uit cle eerste zin van cLe con-
vocatÍe, overgenornen uit de bed"oelde brief , het woord. bezittÍngen
is weg gelaten. In art. lp van ]ret huishoudelijk regelement staat:
De boeken en bescheid.en en al1es, wat d"e bestuursleden vercler
ond.er hun berusting hebben, bIi jven onveranrlerlÍ jk het eigendom van
de vereniging,
De Ied.envergadering kan derhalve het bestlrur niet opd.ragen bezit-
tingen in de vorm van financiën, boekhouding, admÍnistratie, ar-
chieven en sekretarÍaatsbescheid-en over te d.ragen aan een andere
of nieuw op te richten verenlgingo.
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Ben Vermeulen, voorzitter van de sektie bafuaintcn, 'rt.;-r.: :._=:
gelijk op in en zegt dat naar zijn mening d.e sektie ba-i:_:.- _:-.

gerechteli jk d"an wel geen &F-r.nepraak ka.n doen op bezittir-r;e:.,
mai-r.r f ormeel wel 

"Gezien het feÍt rla,t de mening van de se],,tie bestuursletlen bij r.e:
hoofdbestuur wel bekenrl is, wi1 de voorzitter gxaag het woord eers;
Seven aan badmÍnbonleden, lief st cie oncl-ertekenaíirs van debrief ,
om van hen te vernemen wai hen heeft bewogr:n f,6t de genomen stappen.
De heren Hoofd en Spanjers melden zich ]riervoor.
De heer l{oofd. geeft een korte sc}rildering van cie sektie 1ed-en-
vergad"ering van 14 februari en deelt mee da,t hij voo::d.i-en nauwelijks
op d"e hoogte was van rle moeilijl<heden. Hij heeft echter op d.eze
sektÍe led.envergadering de indruk gekregen dat tr.lssen sektie- en
hoofdbestuur een onlrerkbare situatie is ontstaan.
De heer Spa.njers telt zich zonder meer op achter het, rLemocratisch
gekozen, sekti-e bestuur en wenst verd.er geen relatie tussen sektiebestuur en hoofdbestuur.
Het hoofdbesturrr vindb dit geen argument.
ïerder weet de heer Seauje,an nog te vertellen d.at d,e vereniging de
bouw van een klubhuis nastreeft en dat d.e sektÍe badminton d.aar
geen behoefte aan heeft, maar dat op d.eze wi jze weI a.an d.e kontributie
van d"e bad.minton wordt gekomen.
Sovendien wordt opgemerk'b dat een voireriig zelf standÍge sektie
bad.minton, zelf s gewoon onri.er de vlag van d.e Hazenkanrp, ook juridisch
zeer goed mogelijk is.
Dit wordt d-oor het hoofd,bestuur bevestigil, de verenigingsstr:uktrurr
i s juist de zaa.k waa.r al le s om d.raa it, maar het ba,:lmintónbe stuurheeft te kennen Eegeven over clit onderwe::p niet te wi1len meepraten.
Ben Ïermeulen neent hierna het rroorrl en zegt dat de za.ak verl<eerdwordt voorgesteld. Het badmintonbestuur heeft d.e vergacleringen goed.
bestud.eerd., zij willen d.e ontwerp-statuten uit de ijÀkast zi.en en
zi jn het na clrie jaar moe.
Han Franken deert hierop de vergari.ering mee dat ook het in d.e koer-kast leggen van de statttten is gebeurd. met goed.vinden van d.e vergaclering
en men moet niet steerls de be sluiten van d.e 1ec1 envergarlering ond..:::graven.
Iemand uÍt rle vergarierlng zegt het niet eens te zijn met het ]roofd.-
bestuur voor wat betreft d.e opmerking van Ll.Spanjers. Hij vin6.t het
we1 degelijk een argument clat de leden zich blinàelings ópstel-.1en
achter hun democratisch gellozen bestuur.
llaa,r et zullen toch ook wel and.ere a.rgumenten zi jn, meent d.e voorzitter,3en vermeuren vraagt hj.erna het woorrl en zegt nu-te spreken als
voorzitter van het ba.cimÍnton bestuur. Hij betreurt het dat rleze
vergadering noclig was en had een en and.er ETaa,g prettiger geregeld.,
verder vindt hi j dat de vergarlering eenz,,i jd.ig wordt voórgeÍichi,
niet deze 28 leden schreven de bedoelde brief, maÍirr het sektÍe besturrr.
2B Ondertekena.ars waren vordoende om het besbuur te verplichten
deze vergaderlng bi jeen te roepen. verd.er a.cht hi; het niet juist
dat het sektie bestuur niet is gevraagd. een repliek te schrijven bij
de uitnodigÍng. Hij gaat verd.er in op het gezegde van het hoofdbestuurin de sektie led.envergadering, waar.bÍ j werd. gesbeld. niets van
moeilijkheden tussen d"e beide besturen te neten. Perslot van rekeningis een afvaard.iging op 20 d.ecember 1976 bj.j het hoofd.besturir geweest,
het hoofd.bestuur is betrokken bij het opstellen van d.e convocatie
van d.e sektie Ledenvergad"ering.
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Ziin sektie wenst r-rittreding nu blijkt hoe gammeL d.e statuten
in elkaar zitten, bovenclien speel t het hoof dbesturrr vertropweli jke
gegevens uÍt aan derd.en. Ie vereniging rnoet zj-cir spo::tlef op-
stell"en en d.e baclminton laten g&a.rro
Geantwoord. wo::dt dat men op 20 d.ecember 1976 niet, kwam praten over
achtergronden en oorzaken, maar enlcel- klam meed.elen d.at men
e::uib wilde ern hoe dat het genrakl<eIi jksb kon.
Hierna neemt Hr.Aartsen het woorcl en vra&gt aan 3en ïermeulen
of hi j kan vertel-Len rvat er nu eigenli jk speelt 'bu.ssen sektie
bestuur en hoofdbestuur, enkel het gezegd"e clat het hoofdbestuur
niet slagvaardig optreedt vind.t hij een motie van wantrouwen.
Ben ïermeulen alrtlroord-t hierop:
.}-fu. de affaire met d.e statutenkomrnissie.

(hr.Aartsen, hierin heeft d.e Iedenvergarlering beslÍst, nie.bhet hoofdbestuur)
2e. de laatste najaarsledenverga.d.ering, zijn bestuur blijft erbijdat all-een d.e viere toen door hen genoemd.e struktruen, mogeti;tziSn, doch al-l e vier nj-et haalbaar zi jn.
De hr.Hoofd. zegt dat hij d.e wens; tot uit'Lreden niet ziet a1s een

V motie.van wantrou\^/en en dert uÍbtreden cl e vereniging niet schaadt,
hooguit d.e sektÍe ba.dminton zelf. Een poging cle clisclssie te leiàen
1ol<t bij Ben Verrr,eulen de opmerking uit, «lab cl.e ledenvergad.ering
ervoor is cle Leden aan h.et r+oortl te laten. And-ere led.en dan bad-
minton 1ed.en vreterr vast niet waarover het gaa.t. Er ku-nnen in devereniging besluiten worden genomen d"ie,,íl{ruisen tegen d.e bel.angen
van de badminton led.enr men wil hierovof i8tzooien binnel de ver-enÍging, rna::"r liever er gewoon uÍt.
Hr.Hendrilcsen zegt hierna dat naar zijn niening het uittred.en van
een sektie vo()r d.e verenigÍng betekend. het opheffen van een sp6rt-alctivil;eit en als zorlanig valt dit onder rle opheffirrgsbepalinB.
uit de statuteno Hiervoor is een 2/ 1 meerd.erheid. van alle stemge-
rechtigde Leden nodig.
Hrotr'ranllen ci.eel-t hierop mee dat het hoofd.bestuur nog steeds van
mening is dat over dit ond.erwerp in feite helemaal niet kan worden
gesbemrlp omdat het gerrraagde in stri jd is me b de rloelstelling van
de vereniging.
Hr"Bogaards vindt dbt de zaak toch erg
het bij de vereniging nÍet bevaltl kan
all-es opgeJ.ost.
Hr.Hoofd. zegt clat zi j rlan geen zalen zouden hebben, maar indj-en ledenbij de Hazenkamp wÍl1en blijven, is misschien een reeëre verd.e-ling van zaalyuÍrnte mogeli jk.
Han Franken antrroord.t hierop d.at d.ít nu juist niet de bed.oel_ing is
van ]ret sektie bestuur en vraagt d.aarorn aiLn Ben vermeulen of hijaohter de woorden van de hr.Hoofd. staiLt.
3en Vermeulen statt hier niet ar.shf6a, wat de sektie badminton inhet verleden heeft opgebouwd. wir men volledig meenemen, d"e leden
hebben hierop moreel recht.
Simon Kersten zegt dat nu nog steeds om de zaak heen wor6"t ged.raaid
en hij vraagt Ben vermeulen in kopte bewoord.Íngen te zeggen wat
men nu precies wenst mee te nemenl

eenvoudig ís 1 eenied.er d Íe
toch bedanken, en clan Ís
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Deze antwoordt hieropt d.e gehele sektie nct rechten zoals leden
en cLaim op d.e zalen en plicirten zoals het
betalen van d.eze za.lert.

Dit ontlokt aan tl"e hr'Pors de opmerking dat men d,e Hazenka.mp wiI
ultklerlen, d,aiLrna mag d.e verenigin€l rreer van voren af aa.n beginn€rro
IlroGrotens merkt op d.at h.et gaa,t om voll-etlig ui btredenr Fer slot
van rekening willen bestuur en a.ktieve leden datl alhoewel krJ. j
toegeeft dat e:: een groot aantal ( minrler aktieve lerten) zích
hiervoor niet lnteresseert.
Ria Kersten stelt d.e vraag waarom niet ee::d"er een motie van wan-
trourven tegen het hoofdbestuur is inged.iend-, per slot van rekening
vord.t alLeen het hoofdhostuur wat verweten.
AIs het bestuur wordt r{eggestemd., wie moet er dan in het bestlrrrr
gaan zitten vraagt Ben Yermeulen.
SÍmog Kersten vind.t dit helemaal geen írrgumento A1s het hoofd.-
bestuur het werkelijk zo slecht rloet als het berd.minton bestuur
suggereert, dan had. a} in een eerd.er stadiurn dit best,ullr moeten
vord.en weggestentd.o Er wa::en nieuwe besttrursleden gellornen en d.e
huidige moeilijkheden lraren niet ontstaan. Het is niet reeË1 leden
aan te zetten de vereniging te verlaten, omdat men niet op kan
schieten met bestuursled"en d.ie men echter niet op d.e gebruÍkeli jke
ma.nier aan de kant wil zetten, omdat er dan mogelijk geen opvolgers
zi jn"
Hr"Bogaar«Ls vraagt waarom toch d"it heen en weer ged-oe nodig is en
waarom d.o beide besturen niet gewoon om d.e tafel gaa.n zitten en
d.e zaak bljleggen"
Han Franken zegt het ]riermee voI1etLÍg eens te zi)n, wat het hoofd.-
bestuur betreft zijn er geen moeilijkheden.
simon Kersten haalct hierop in en zegt rlat d.j.t vast niet de wens is
van het sektie bestuur en hij d.aagt 3en ïermeulen uit dit te z€gseno
Van het begin a.f aan is door het sektie bes'buur niets geda.an om
d eze zaak op te lossen. In clecr':niber i s het bnd,minton besturrr liomen
vertellen rlat zÍ j rruaniem hadd.en bes.loten uít te tred.en, discnssle
over achtergronci.en en vooïr,eschiedenis l\,as niet mogelijk, terug-
d.ri,Laien van het genomen besh-rit evennin.
Hr.I{oofd. gaat op d-e vraag van hr:. Bogaa.rds in en vraagt of, d,e
vergadering er voor zou zíjn eetl verzoeningspoging be hragen en d.e
leden te vragen voorl-opig te bli jven.
Ben Vermeulen zegt ciat Ín dit geval het sektie bestuur aftreedt, het
hoofclbesttrur moet d.e zaak ci-an maa,r opva.ngetl .
Hr.Bogaard.s meent te rloen te hebben met een dictator d.ie helemaal
geen oplossing wll en op d.eze manier chantage pleegt.
Vooralsnog bli jft hi j voorsba.nder va.n een verzoeningspoging.
Han tr'ranken vraagt hierna d.e vergadering of men voelt voor een
rnotie j"n d.eze geest en schorst hierna cle vergadering,

AI d.irekt na hct ind.ienen van d.e motie ontstaan hierover moeilijk-
heden, hr.Hoofd. en hr.Bogaard.s zijn het niet eens over r^rat dient te
gebeuren na mÍslukken van d.eze lijmpoging.
Hr.Hoofd. heeft bed.oeld. d.at beid.e besturen alle mogelijke moeite
moeten doen om de zaak op te lossen en indien dit niet lukt treedt
de sekti-e bad.minton uit.
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Hr.Bogaards heeft bed.oetd. clat er maar moet word.en gelijmd en
lndien d.it niet lukt brijft d,e Haz.,enkamp ba«lminton spelen en al-1e
Ieclen d.ie d.at niet bevalt stappen fiaa,ï opo
Her.n Franken zegt het niet eens te z,ijn met het slot vi-urr tle motie
van d.e Ïr.Hoofd, inciÍen d.e verzoeningspoging nÍet lultt zou nren
met deze stemrnj.ng bereiken wat eerder niet in stemming gebracht is.
0ók de heren Koed.am en Pors zijn het hiermee eens, waalrna d.e hr.Pors
nog opmerkt d.at het al]emaal voIIed.Íg aan het sektie bestuur bad.-
minton ligt, per slot van rekening ka.n niemand. cl.e Hazenka.np veï-
bieden door te gaan met het speren van bad.minton en het blijven
huren van zalen.
De volgend.e motie word,t hierna in stemming gebracht en aangenomen
met 54 voor en {J stemmen tegen,

M0[ïu..

De algemene ledenvergad.ering van d.e Hazenkamp, bijeen op zg maart r97Tin het wijkcentrum Habert, vra.agt het-bestuur van d.e sektie bad.-
minton om samen meb het hoofdbestuurïöene ber vergadering te for_
meren kommissie van goed.e d.iensten, voor het eincle van Èet bad-
minton seizoen te proberen tot een goecle sa.menwerkilg te komen.

Han tr'ranken spreekt hierop de hoop uit <Lat iedereen, ook de sektie
bestuursleden, het besluit van d.e sel',tie lecienvergadering zu.I-lerr
respekteïen, víaarop I{evr.I{elsper opmerkt dat cLe aangenomen mobÍegeen enkele zin ireeft omclat het sektie bestuu.r er toch tegen is.
Hierna word.t getracht de d.iscussie weer terug ie brengen iot hetbegÍn, waarna 3en Ïermeulen ineed.eelt dat het bestuur d.emisionair Ísen d.e lopende zaken afhand.elt tot d.e voorjaarsLeclenvergad.ering
van d"e sektie bad.min'bon.
Hierna worrlt d.e kommissj"e benoemd. welke zal bestaa.n uit de volgend.e
Ied.enc
llevrova.n Gorkum, Zwanenveld jO-61 44l}t6Hr.Pors, Hazenhoenhof 1 BeunÍngen OflS9T - 25j6

Hh.Hei jmans, St.Ànnastraat Jl ZZLTZL
IIroEoofd, Prins WoAlexand.erstr.B Ooy OBB9ï - 701

Ean Franken sluit híerna de vergad.ering.

notulist,

Simon Kersten.
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