
Algemene Ledenvergadering van Sport,vexeniging de Hazenl<amp op marandag
20 juni 1977 in het N.V.V.gebourrl , Steenbol<straa1,.

Aanuezig ujaren 9 stemgerecht,igde leden en het volLallig hoofdbestuur.

Afuezig met kennisgeving: Heren A.l-loose sr. UJ.tsrinkhuis,
Fam.yan HaL en ÍYlevr.G.Burgers.

l.Orn 20.30 u. opent, de voorzitber de vergrJerinq en heet iedereen van harte
uelkom. liij biedb zijn excuses aan dat deze vergadering zo Laat in heb

seizoen Ís, maat de rnoeilijl<heden rond de badminton zijn daar debct aan.
2. Notul.en van najaarsvergadering uordBn onverancierd goedgekourd.
3. PosL en nrededelingen: Gean post die direkL bebrekking ireeÍ"t op rleze

ledenvergadering. HD.v.d.Vegte koml" 1ai.er,
1i. Huldiging jubilarÍssen: Er zijn 6 nrensen die 25 jaar lid zijn, uraarvan

2 op de vergadering aanuezig., t.rrl. Rob van Raay on Simon l(ersl,err.
De overige 4 zijn: [vlevr.E.LJals, l-ir.lr.i.BrinkhuÍs, [vlevr.G.Burgers,

l-lr.A.Hoose sr. lleL enige 10 jarige lid is de llr.T.Bosrnan, die helaas ook
nieL aanurezig is.
Voorzitt,er bedankt de leden voor hun trouue Lidrnaatschap, Rob kerrL hij a1
van hel" honkbalveld. Hij memor€ext dat Rob ook in het bestuur een funl<tie
lreE íL gehad. Nogmaals bedan[<t hi j voor al.]-e L:euezen diensten, uaarna
spontaan uordi, geapploudiseerd.
Simon kent, volgens de voorzitt€rx geen konkurentie binnen cie vereniqinq.
A1s er strubbelingen !raren pa[<t,e hij a11es aan, ongeacht, tijd en moeite.
llart,etijk dan[< voor alles en opnieuu applaus. Helaas zijn de speldjes
Br nog niet, maar er uordi- Zosrrï)o persoonli.jl< voor uit,reiking gezorgd.
5. Bestuursbeleid badminton: Voorzitter schetst in heL kort de rlocil-ijkheden

die er de aflgelopen ti jd ger,reest, zi jn. lle L oude badnrint,onbesLuur uas
reeds een Ledenrrlerflak Lie begonnen vr:or fllariken, vóór rJe l<ornmÍssie

trvan goede dienstenrr aan het urerk kon qaan. Na E;en verqadering van berJoelcle
l<ontmissie hceft het, hoofdbestuur de zaal< korL,geslotcn rnei, de korrrmisisie
en lret badniintonbestur:r van zijn taak onthEV€t-lr
A1les is inmiddels overgenomen door heL nieuue Ínterim-best,uur, dab voor-
lopig bestaat uit Paul Lecluse en Diny van Gorkum.
0p de badminton ledenvergadering van 15-6-1977 ulas helaas rnaar l.lid aanuleziq,
Beleid: betaalde leiding, ulaaxdoor meer vrije Lijd voor bestuur, meer prof-

fetionele aanpak.
Er ulordt gespeeld op vrijdag avond, tuat een preLt,ige avond is qe-
bleken le zÍjn, in sporLhal Hengstdal aanvang 26 auq,L977,

Ër is ueinig reakLie op de insclrrijfflormulieren, maax lret seizoen is nu
afgelopen, dus men denkt noq niet zozeer aan het nieuule seizoen.
92 leden gaan naar B.C.[vlariken, de Hazenkamp heeft ongeveer 10 inschrijf-
formulieren terug qekregen.
0p een vraag van Paul en Diny over de komrnissj-e van goerJe di.enst,en
atrttuoordt tlan dat die l<omrnissie zijn t,aak heoflL vervuld. Er zal- een bedan[<-
brief urorden gestuurd aan de kommissie-leden en aan de Hr.B.Vermeulen een
kopie.
De Hazenkanrp ui1 voorlopig geen gespri:kken met B.C.[Iariken over kornpetit,ie
en zaa.Lverdeling.
De Hazenkamp sektie badminton blijft het tïaril<en van Nieumeghen t,ournooi
organisexen.
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6. Jan v.d.VegLe I<ornt op t,ijd binnen orn mee Le praLcn ovei::: l.-:-1.:r-..
De begroting uijl<L r.ueinig aí' van die van vorig jaar. i.ja en--, -:s: ,:,e
tuordt lret voorstel van Jan v.cl .Vegte aan!cnoiiren orl , ot-l -,ilír,it, ,r: - v'r-:-

rleliqe salrlonde baÍJis[<ontributie te verho(jelt v;.it.,i í 6r- oEor ..1r 6r::.
De J 570r- die daardor,lt meer bj.nn.ln koÍnr-.n, urorrlcn bij hei; voorocii; -";- '-.gestopt, rnet in gedacht,e heL jubil.eurri- en l<lubiruisjaar.
7. Bestuursverkiezingi 0Lt-o Bor is aí't,redeno en niet l-rcrkj.esbaar.

l"tij heeft Luree jaar de perrningen beheerd err orrs LoenciertijcJ r-rit rJe
brand gelrolpen. Voorzj-t,ter menroree::t dat hi j he l. nieL gernakl<eli jk

heeft gehad in die tuee jaar en dat 0t,1"o zich zijn funl<bie anders had
voorgesteld. LJel-1ichL, konrt hij oclit nog eens Lerug. VoorlopitS zit hij
nog uer in de klubhr{iskornmissie. llartelijl< danl< voor al-.1-es.
voorz-it l.ex overharrdigt hem een cadnaubon en zogt toe dai; Rina na cl6
vakantie nog een bloenretje krijgL.
Er zijn geen tegenkandidaten.0fl Simon u.rel of geGn penningmeester
urordt, hangt sarnen meb punt B. Vooruitlo;-:t:nd daarop rriorcl t hij gekozen.
8. Verenigingssl"rul<tuurt De strul<t,uur heef t gest,al Ln gekregeÀ ir-rhet, raanr

van de statuten. Door de moeili jkher-len me L, bardrninton is cJe saarnhorig-
heid groter geulorden. 0p hasis van gosptelri.:en met de sel<ties maaik L

Ger ['liern)ans onLuerp-sbatuten. De zu11en vdr voor de najaarsvergarjering
bij rJe sekties zijn ter besprel<ing.
Ï,v.ÍIl . nieuuje st,rukt,uursvorm ambieert Sinon een í'unktie in het hool.dbestuur.
Tijdens de volgende discussie l<omen dirrerse vrallon en oprnerl<inc;on.
Hot:den b.v. de onderatdelingen hun eiqen veranLuoorrjelijl<heid?
Ja, ool< financieË1 . Flet hoofclbestr.iur ver\/uIt al.-leen sornrnige t,a[<en i.p.v.
het, sektie bestuur. Jan v.d.Vegte ziet gó6n verlicht.lng vàor hei; sel<Lie-
bestuur bij een struktuursr,rijziging. Hij is bang cJat,, aLs c1e hoofcJbeeL,r-rurs-
tai'len grotertuordenret heletnaal- gÍ:ei'r bes l,rrurslelden meÍ:)r te vinden zu.l.lcn zi jn.
De getlacltben van se[<tie honkba]- zijn: qyrnnasl-iek is van ouclsSer rle basj.s-
sporL. Gymnastiekbestuur clus hooldbelsi,uur r:Í. oingt-.1<eerd.
Gyrnnast,iek heeft per stot van tnl<ening te mal<en met betaal-de l<racl-rben en
honkbal nieL j,! Sekties rnoeten ze]_l'standig bli jven.
Simons maning is precj.es LegeriovergestelcJ. Hooi.clbestuur heeft nu geen
nuttige tal<en' llan vindL, dat, heL een groeiproces is. [rJe gaan uit val cie
grondgedachte van een omn,L-vereniging, lleL hclolrl[:est,uur is een rechl-spereor:]r,
hcpaalde taknn t,tolcierr rlr:or het, lroofrl[:estr:ur verricltt, rnilirr hoi: hor:íclhr:sL,rrrLr:
za-1. nóói.t trerlen irr t,echniriclr-organisaLor-isr:he zai<cn van cle snl<t,-ics.
Verdcr dee11b hij mee ciaL naasb de gymnasLinl< iru ook de L:adnrinton meL eerr ber-
i:aaldr: kraclrt te rnal<en kri.jqt.
Gerard vi.ndt dal BOií van heb penninqrrreesters:chap bij rle serl<1,Íes moet blijven.
Jan zeqt dat, a1s zou bj-i jken dat zell's Landigheíd varr de sekties in het
geclrang zou komen, dan volgb er proti:st van cJe sel(i;Íes.
De rnening van Paul kornt, nroer o\/ereen rnel, die van het, hooldbest,uLrr.
Leden vinden sport het, belangrijkst,r:, LJaarorn zou je het, hooldbestrrur rlan
n j-e i; opdraqen om voor al-1e sociale l-asten, lccienarlrninisLratie e. ci .zorg te dragen? 0p hel- gebied van penningen irn sel<reLarriaal- zou je ool<
zo kunnen recleneren. SpelLechnisch blijfa al--Les dan qereqel-d door cle sel<Lies.
Hierna urordL de discussie gesloten.
9. Klubhuis; In het kort, urordt ui Lgelegcl uaaronr het l<l.ublruis helaas nioest

uorden.afgezegd bij de D.A.C.I,rJ. De subsidie van de D.A.C.LJ. zou iets mj.ncler
dan 50fi bedragen, lJe hebben geiprobeerd om rneel te kri jgen, m.rar rlat lukte niet.
llJe konden ook nie t, aar tonen dat, r,re J 100. 000,- konden bi jbe tal_en.
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llont<bal had een direkl,iel<eeb gekocl-rL rJie op Sclriphol sl-ond.
Na aetr qesprok met de llr.Fikkert is ons een kluodruimtr: varr St.Jan
aanqeLrocien al-s ti jclali jk klubhuis. [iJe moel.en lrenr zel i a lbrel<er-r r-rrr

opbouuen an tnattertijrl èvontueel uleer aIbrel<en. lluur J 2?-Or- per jaar.
ilÍrel< Lickeeb van Schipiro-l is Loen af gezegrJ. Donderdag gaat men ki jt<en
naax hel, everrtuele t,ijrlelijke kl-ubhuis, heL is niei; vóór 12 augustus
beschikbaar, maar in he b jubileum jaar helrbs.n ule dan in ieder geval Loch
een houten klubhuis. Grootte 5 - 1"0 meter.
Fa. van Berkel kan volgcns Rob evenl-ueeI een even groo [, stenen ki-ubhuis
bouuen voor + J 30,000r-,
Klubhuisf inanciön: 0bligatíes, moraentr:;ei boegezeqd Í 3,4lO r-

Resbanb speciaal klubhuislonds J 5.000r-
Toezegging S ticht,ing Levensnorgen .f 10.000,-

lïen zal proberen clie toezegsinS te handhavr,n.
I.p.v. een cadeau voor jubi-1 e::ende vereniging zou mcn een enveJ.oppe mett
ini'rourd kunnan vragcn.
10. Jubileurn: llet jubileunrjaar starL mr:b een reljnie op 4 februari 1978

in hot,el frica. Tussen 11.00 en 12.00 u. korne;n cle reUnisten bij elkaar.
Uitgenorligd tuorden alle oud--Ieden van vóór de oorlog en al,Le leden
die onqeveer 20 à 2S.jaar lid zijn.\= De kosb,:,n zijn Í 25r- p.p. Daarvc,or krijgct) ze kol'fie, soBp, broorljes,

een l<onsunrpLie rs mj.dclags en rs avonds een lopencic l<oÍ'í'j.eLafe1.
In de loop van de nridrJag is de receptie niet, eern l-risl-orische exposiL.i e,
De inschri jvÍng voor cle relinie slui1, I ol<tobcr 1977.
De aanzeL vooi: het jubileumboetr< is er. Er uordi- qculerl<t, aan een blauudruk.
De sel<t,ies tnoet,err L,ecltirisclr alles met, de riesl-reLreifenr-]e bonden regclen"
Voor i:adrrrinton is l-re L noeili jk, misscirir:n een erks L,ra lees'celi jk iïariken
van Nieumeghen lournooi.
Gynrnasl-iek - invitatiet,ournooÍ?
I'lonkbal heef t ecn brief gestuurd naar de boncl .
FeestmicJdag voor rJe jeugd t,/n 16 jaar: r,lorrl L georganiseerd öor cle gymnast.iek.
Fotor,ledstri jd: Er z j- jn nog gBen 1'ot,o ts binnen, maar men heef t tot 1-1-1 978

de tijd.
Jubileunicommissie: [r is noq nie L gerrrerk b aan een sport,dag of sportueek-ahd.
Vr:or de flees bavoncl aLs alsluiting is ool< nog nie ts geregeld.
Financiöns Balpen-aktie heeft uraL geld opgel-everd.

St,ickers z-i jn nog nie b binnen, na de vakantie ulorclt met die
aktie gestart. Veruaclrte uinsL I J 3.000r-.
Ir zi jn cadeau[,ronnen beloo l'cl voor rJie jeugd]-eden die het meest

ve rl<o p en .
Rornmel-markt: is verscltoven van juni naar 17 september in St,adsdeel
Centrum Dukenburg.

llle he[:ben het fiat' van rle urinkelir:rsveteniging. LJ;: proberen lreL leqe pand
van LrjiLna hiervoor te kri,iqen, andBrs hel- lege berrein achter Btrc.rl<ens of
parkeergarage t
De festivit,eiten van het u.linkelcent,rum durcn i.v.m. heL f jarig bestaan
tuee en een hal.ve uleek. 15 sepLenrber geol'1, de af'del-in! gymnasiLiel< daar
rlenonstral,ies. l7 septeilber dus romntelnrarkt, opgelrristr:rd met, Í'ancy-[a.i-r e.d.
Voorts uas rle vraag van de rLrinl<el-iers of 6 voetball-ers rïEe rrril.l.en cloen aan
spuitvoetbal . Er ttordt aangenomen dat, er urel zoveel rrgekl<enrt bi j de
llazenkamp zi jnl,l,l
0ngeveer anderhal-ve ureek later ulorden er voor de jeugd kinderal<tiviLaiten
georg anisee f,d o
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De l-lazenkamp zal dir: aktivibeiLen verzorgBn.
Financiön voor clie laatste aktiviteit: prijzen van tlinkeliers on J Xr-.
Naarst de norlige financiön veruachten bJe clat,,bovcngenoernde al<tiviteiten
ook nog ulel eens nieuue arjverteerders voor rle Hazenkamper enborden

voor cle Honkbal zouden kunnen opleveren.
ï.a.v. het jubileurn uordb voorts nog opgemerl<t dat op enveloppes
en boven stukjes het jubileurn betreÍ'fende een jubiteum sticker voorl(omt.

0m kort te gaan, ideeÉn en aktivitoiLen genogg, na de vakantie moet

j-edereen maar ueer erens goed ual<l<er gesclrud ulotden.
Er ontstaat nog cen discussie of Rr op 2 í',ebruari, de dag van de oprichtingl
niet ieLs speciaals moei; gebeuxeor
ldeeön: Persconferentie, Buitengeuone Algemene Ledenvergadering, Diner
voor hen clie in of in do omgeving van NÍjmegen uJof]eoo

Han zegt clat er in ieder geval een persconl'erentie komt, Voor of op

2 februari. Natuurtijk ook gedurende de hele feesttijd.
fl. Rondvraag: Niemand had nog uat op zijn hart en

12 dus sloot de voorzitter de verqaderi'ng om 23'00 u'
een preLtige vakantie.

notulis le

Ria Kersten.

en ulenste iedereen
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