
Notulen van de Algemene LedenvergaderÍng van Sportvereniging t'ds Hazenkamprt
gehoudan op 2l november 1977) N.V.Vrgeboutrr, Steenboketraat.

Aanulezig uraren: het voltallige hoofdbaatuur en 15 stemgerechtigde ledeno

1.0m 20.L0 uo opent de voorzittar de vergadering sn heet iadereen van harte
tlelkom, speciaal de reUnie kommisaie die aI Bsn vergadaring achter de

rug heeft. HiJ bedankt allen die het bestuur in hat, afegelopen rumoerige jaar
gesteund hebbenr 0e vereniging is nu gelukkig in een rustiger uaaruater
gekomen.
2, Da notulen uorden voorgelezen en goedgekeurd.

Dooe drukke uerkzaamhadan zljn de sperdje I nog niet uitgereikto 0e datuÍn van
de reUnie urordt 18 februari i.p.vo 4 februari.

3. Geen post met beLrekking tot daze vergadering.
Geen mededelingen.

4. Jaarverslag uordt voorgelozen. HDrKersLen spreekt zijn berrlondering uit
voor Hr.Lec1use die zorn goed badmintonverslag gemaakt haeft, ondanks

dat hij voorhean geen bestuurslid b,aa Bn de gagevena van het oude badminton-
bestuur erg summier uJarBho Hr.vrd.Vegte verzoekt te vermelden dat hij slechta
ti.ide!.i.i! hoofdbeatuurslid ise en vraagt of het nodig is dat notulen en
jaarverslag uorden voorgelezen. Voorzitter denkt dat het erg verhalderend
tlerkt.
5. Financiën: Oa pennlngmeester llcht de balans toer

Enkele punten behoeven nadere uitlegl
Van de geu,ons rekening'is g Í 1.000r- minder uitgegeven aan klubblad en
introduktieboakJes, door een groter adverteerders bestand.
Deze 3t 1.000r- vallan rueg tegen het bedrag dat momenteel uitgegeuen ia t.b.v.
het klubhuis, hetgeen nog niet is afgeboekt van de kLubhulsràt<àning.
0p een uraag van da Hr.Zegers urat er momenteel op de ekatra-rekening staat
anturoordt de penningmeeeter: Eingopot Í t.Z6Or-

- 2 r?QO r-
- 6.I50r-

49g1l9r;
Hr.Franken zagt dat ar nog niet beslist is uraarvoor dit geld gebruikt gaat ulordeno
Hr.Leeluse vraagt naar de rekening van Berkhout. Die ie h,el opgenomen in de
balansr wlaterialen zijn niet opgenomsn, omdat rrre niet trleten,rlai ze uaardzijn. Daar zit misschien een verlieepostje in.
Hr.Franken leest vervolgens het kaEverslag voor, de penningmeestar trlordt
gedecharcheerd.
Hr.Aartsen vraagt of J J.3.000r- rB8erve voldoende is?
Hr.Kereten anturoord dat badminton zijn reserue feitelijk niet nodig heeft,
maar de gymnastiek heeft het Leder jaar bij het begin van hat seizoen ueer
nodig als urorkkapitaal. 0e reservegelden ziJn zo voordelig mogetijk onder-
gebracht op rente-plus en sterrekeningen.
6. KaskontroLe kommissie3 Hrevod.Sloot ia aftredend. Uit de vergadering komt

geen nieuue kandidaat naar volano Hbt bestuur kijkt naar iemand uit.
Eventueel uLl Mevr.Beynon deze taak ual vervullen.
7. Statuten: Deze moeten voldoen aan de níeutde uet. Hr.Biermane heeft zich

als jurist op deze zaak toegalegd en het onturerp gemaakt,o Ze liggen nu
bij de sektles ter diecuseie.

Stickers
RommeI mark trlJ e u 9 dmid d a9
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Naar aanleiding van Ben vraag van de Hr.de Graaf zegt de Hr.Kersten dat
uiij van alle bonden ontu,erp.etatuten en huishoudelijk ragelement hebben
ontvangen, maar aangezien rrrÍJ een omni-verenigiSrg zijn, kunnen ue daar
niet vanuit gaanr Er uordt Ín de statuten voorzien in de moeillJkheid
dat jeugdleden ook stemrecht zouden hebbenp leden Jonger dan 16 jaar
ulorden derhalue asp_ira!t-ledeno
Hr.Huisman r,rÍI ureten uaarom de vereniging nÍet langer frVerening voor
GeestellJke en LichameriJke 0nturikkelingrf heet. rndien de naam nog
tlel zo uas zouden ue uit tuee vsrschillende pott,en subsidie kunnen kriJgenl
lYlomenteel ulordt er echter aan ds gaesteliJke onttrlikkeling niet geulerkt,
uel aan de lichamelijke. De doalstelling van de vereniging bliJft geliJk.
0m voor tuae subeidies in aanmerking te komen moet men ook tuee etatuten
hebben.
Ter vetdere informatia urordt aan de vergadering meegedeeld dat de oude
etatuten in de ijskaat liggen, maar ze ziJn uler gebrulkt biJ het voor-
bereidend uerk voor het huidige onturerpr 0e nÍeuue etatuten moeten door
de eektiebeetursn samsll gamaakt uorden.
8. Het is voor velen geen nJ.auus dat hat tlJdelijka klubhuie er staat, het,

is aLleen nog niet heLemaal afgeuerkt. De klubhulekommissÍa heaft momenteel
geen urerk maer sn za1 door het Hoofdbagtuur schrifteliJk voor hun uerkza-dmheden'
trrorden bedankt. Zodta ar sprake ia van een definitief klubhuis rdorden ze
opnÍeuu banaderd.
Hr.HeiJmans heeft nog tijd gavonden om een deel van de uergadering bi3 te u,onen.
0p een vraag van de Hr.Aartsen vertslt de Hr,Dingelhoff dat hat kLubhuis
bestemd is voor da hele vereniginsr ldanneer da officiËIe opening iaris nog
nÍet bekend, honkbal rrril dat eventueel ue1 vetZotQero
4 decembeD srso Ís er een Sinterklaasmiddag voor de peanut-kinderen.
De inventaris uordt verzorgd door P.de K1uis. Het gaat hi.er om een []een-kontraktrt
hierdoor heb Je g66n binding mat de brouuleriJ.
Kosten voor de vereniging zijn ooBr lrraodbekleding, gordijnen, vitrage
en vloerbeckkking (masonite).
Hr.Frankan vraagt naar vetzekeringen.
Het pand is eigendom van de gemeente, het hoofdbestuur vraagt aan de Sport-
Stidting ons zu,art op uit mee Le delen dat zij verantuloordeliJk ziJn voor
het gabouu/o De inboedel urordt zo goed mogelijk beschermd, kooien voor de
ramen, luiken die van binnenuit dichtgemaakt moeten u,ordan.
0p korte tarmiJn uordt de verzekring goed bekeken tdat betreft de inboedel,
uerpmachina Bn toeetellen in de zaal Reestraat.
9. Reijniel 18 fabruari Ín hotel-restaurant Ericao ' $,

Er zijn 350 Leden uitgenodigd. Van ongevegr 170 mensen is al zeker dat ze
komen. Er uordt vanuÍt gegaan dat ze voornamelijk komen om bij te praten.
16 Jan. is er egn vergadering met het dageliJks bestuur van het hoofdbestuur en
de Jubileum-kommissie, zodra alles bekand is wordt het doorgepraat met de Hro
van Vliet van Erica. trie uoor de raceptie uordt uitgenodigd rrrordt nog door
het bestuur bepaalt. Hierna voI9t Br egn diskussie over uie er recipíËiranj
UÍteindetijk uordt gesteld dat dit uraarschijntijk de sekffi-voorzÍttars Ínet
het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur zullen zijn. Hr.v.d.Ubgte en
lYlevr.t/inkenius laten ueten dat zij per sd niet achter die tafel gaan staan,zij zitten per slot van reken5.ng maar tijdeliJk ln het hoofdbestuurr
In het, jubileumboek moeten fotors komen van alle Jaren. Hr.de Graaf heeft
geen fotors van de laatste 20 jaar. Bij honkbla zijn fotore genoeg en de
Hr.Zegers heeft van de gymnastiek nog trlel fotots van de laatste I0 jaar.
Bij badminton zijn ook nog tdel fotors, maar het uordt uat moeiLijk omdat
op sommigB daaruan ook bestuursleden etaan van het, huidige b.c.llariken"
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Hr.en ÍIevr.Biermans hebben laten ueten dat ze geen tijd hebben voor de his-
torische expositie. Hr.J.Hendriksen heeft het van hen overgenomgn, hij heeft
de materialen helaas nog niet in huie, indien nodig zoekt hij mensen erbij.
Hr.T.Seynder heeft toegezegd dat hij voor materialen, grote borden eede
kan zorgen, die moeten dan urel opgehaald ulorden met een V.trJ.busJe.
Hr.de Baaf heeft een paar honderd oude fotors ondar ziJn beheer, Mevr.
Hendriksen neemt kontakt met hem opo
Divarso monsen zijn benaderd onr een stukje te schrijven. Kosten ulorden zovee]
mogelijk gedekt, door de advert,enties, die Í 2OOr- per advertentÍe gaan kosten.
De kopy voor het jubileumboek tuordt biJ het A,C. aangereikt zoals de HazenkàmpgEo
Uan de hoofdbestuursvoorzitter en da bondsvoorzitters ontbreekt de kopy nog.
l{r.Huisman vraagt of er nog een foto van het huidige hoofdbestuur in komt.
0o moeilijkheid Ís dat dit uerrrrarrend zou uerken a1s er andere mensen recJ.piËren.
Er ont,staat een discussie over uie het jubireumboek krijgen coQokopen;
wloet, het geld opbrengen of is het gratià? b.v. als extra Hazenkamper?
De kommissie beraadt zich hlerover. Eerst moet bekeken rdorden ulat de uit-
eindelijke kosten zijn. Discussie uordb hÍerna gesloten.
De voorzitter vertelt dat de fesstelijke aktiviteiten zullen plaate vinden
vanaf 18 februari L978 tot juni LgZB.
SportdaqkoÍIltlssie: Stand van zaken onbekend.

-

ÍvlaVi.'t!'àn'HaI heeft, hiervoor bedankt, Hr.lJ.Zegere heeft zitting genomen in deza
kommissÍe. Doel van deze sportdag: herhaling sportdag voor kader en ledenr
SuggeetieaS 1, zaterdag 13.00 u., sportinstulf,

voetbalruedstrijd tussen voetballera sn oud-Hazenkampers.
afsluiting feestavond.

2. ralley of droppinQ irpovr sportdag
afsluitinq feestavond.

Hr.Heiimans vraagt zich af hoeveel mensen er komen op de feestavond en hoe je
de mensen bereikt. Nd een sportdag zou je. rs avonds de prijsuitreiking kunnàn
houden. Hr.Franken st,eIt, voor' om een enquëta te houden in àe Hazenkamper omte ureten te komen uie er komsn. Heren Zegere, Francissen an Heijmane regelenhet verder Bn ze zullan ook informeren naar andere mensen voor in deze kommissie.Brief van Hr.Eiemans ulordt voorgelezen, Hr.HeiJmans neemt kontakt met hem op.Hr"HeÍjmansi eD zijn diversa moierijkheden ,ooi 

"un 
feestavond b.v. life-muziekrlekkere hapjes. Plaatsr van samankomst b.v. Groesbeekseu,eg/poetrrleg.

Datum tussen begin en eind juni.
J.e_uc4!Sqi fr uaren uat moeilijkheden rond het progamma. Vborstel van gymnastiek
uas: iets doen in sporthal lvleijhoret, dat ging inklusief runch + Í 3.sbor-kosten. ÍïomenteeL urordt er gedacht aan Ben morgen en middag in Ërt fofpinghuis.
Er zou dan een clor,ln komen, kosten voor de cloun Í g00r-. Het totaal bedràguordt in ieder geval minder dan f 3.500r-, de begroting hiervan komt nog.
0ver trrel of nÍet loten verkopen urordt nog Buen gepraat, men besluit geen Lotente verkopen, de kinderen hebben aI stickera en pennsn verkocht, deze dag iegrati.s;
Het progamma voon het jubileumjaar ziet er momenteel als volgt uitr
Badminton; 4-5 maart Mariken van Nieumeghen tournooi.
Turnen: 6 rnei turninvitatie tournooi;
Jeugddagl0ofgapril.
HonkbaLs nog niets bekend. uerzoek: Europeee kampioenschap junioren.

Za proberen de opening van het sportveld een officieel tintje ta
gBVBn met b.v. een A- interland. Hr.Fikkert urordt dan verzocht t,e
openen. Dit zal halvarrrrege hat honkbalseizoen zijn. Ale de inter_
land niet doorgaat komen er diverse tournooien.

Uoetball begin volgend kompetitis-saizosn. Ze moetgn nog ulachten op sen datum
van de K.N.V.B.

-3-



HrovodoUegte vraagt of er op de jubileum-dag nog een fot,ograaf aanuezig
is die blv. Ben film maakt? Is Br een kado-kommissia? ldordt er een kado
gevraagd in de vorm van een gesloten couvert?
0p aI daze vragen is nog gsen definitief antrrroord to geven. Er uordt een
liJst met te vtaggn kadorB opgemaakt b.v. type-machine, stencil-machiner
geluidsinstallatie, medaillekast. ÍIen zou dan kunnen zegggn voor die
doeleinden hebben ule geld nodig, daar gaan ure het, aan bestedeno T,evenE
ulordt ar gedacht aan BBn spaarpot voor het dafinitieve klubhuis.
Hr.de Graaf stelt voor biJ de uitnodiging te vermelden urat de klub hebben u,ilr
10r Ronduraasr P.Lecluse: Badminton is dit Jaar bagdrnen met I 1id, op

11-11 moest er aI een ledenetop ingevoerd worden. De animo voor badminton
is varpletterand groot. Sinds 18-Il heeft de sektie er €en half uur bij
gehuurdl fllomenteel hebben ze I10 leden en 13 op een uachtlijet.
Er ulordt uitsluitend rekreatief gespeeld, volgend Jaar, aIs het beetuur
uitbreidtl komt er misschien ureer kompetÍtie. lïoJ.D.van Gorkum stapt er
in de loop van dit ssizoen uÍtr ze helpt nog urel met het tYlarikan van
Nieumeghen tournooi. 0a leden ziJn ant,housiast over c1a verbetEring van
de stemminQo DB jeugd bliJft eBn zorgsnkÍnd, er zijn nog rnaar heel ueinig
jeugdleden, hopelijk komt daar een speciaal bestuurelid voor.
Naal aanleiding van Ben vraag van Íïevr.Kersten over da nieuure etlcker-aktÍe
deElt het sektie-bestuur gymnastiek mee dat er voorlopig g66n stickers meer
op de lessen mogsn ulorden uitgezat. 0e leldlng heeft zich beklaagd dat dit
te ueel onderbreki.ng geeft. Hr.Kersten vindt het Jammer, hieruit zou
kunnen b3.ijken dat de kinderen alleen komen voor een uurtJe sport per
uleek en dat er verder geen bizondere aktiviteiten omheen gebouurd rouden
kunnen uorden, Na een discussia uordt er beslot,en voorlopig dua geen
stieker-aktie mear ta houden.
Hr.Dingelhoof deelt mea dat de softbal-afdalÍng urear fl"oresrt.
Er zijn nu 18 meisjes totaal, u,aarvan 11 die kompetitig gaan spelen.
Hr.J.v.drUegte heeft de leiding hierover.
ïevens verzoekt da Hr.Dingehoff om intekenliJsten voor een rentEloze-obligatie
tijdens de rellnie te mogen verspreiden. Het ziJn alleen IiJsten u,aarop
je inschriJft voor zorn ob}Ígatier hat verplicht nog tot niets. De model-
obligatie rrlordt gratis ter beEchikking gesteld door Akkerman-da Jagar.
Hr.Franken vindt dat dit moet urordsn overlegt met de reUnie-kommissier
Hr.Huisman zal dit voorstelleno Een tekaning van hat nieuu te bouu,an
klubhuis met eventueel een maquette (ooor de Hr.Kersten te maken) zouden
de zaak kunnen ondersteunen.
11.. Geen vragen meer trlordt de vergadering om 23.25 u. geslotenl
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