
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniqlng "de Hazenkamprl
cgno.uden op. 16 pgi.in hgt klubhuis. Uinkelsteeqseueo 209 _,7;
Aanuezig u,aren 33 stemgerechtigde leden en een junior lid.
Van het bestuur ularen aanulezig de heren Han Franken, Sj.mon Kersten, l.rlim
Zegersr Paul Lecluse, Kare1 Dingelhoff en Gerard Francissen. De heer Jan
Eigenhuysen uas verhi.nderd.

1. 0peninq
De voorzitter opent om 20.'15 u. de verqadering en heet oude en nieuule leden
van harte uelkom.

2. Notulen
De verkorte notul-en zijn reeds opgenomen in de Hazenkamper. De notulen
u;orden ongelezen goedgekeurd.

3. Post en mededelinqen
BerÍcht van verhindering uas ontvangen van: Jan en ïete Hendriksen, Koos
Sennef, Ad Biemans, Toon Bosman, Francois van Hal, Jan Eigenhuysen,
G.Boone en de heer Berfelo. Verder uras er geen post met betrekking tot
deze vergadering.

- 
4. Huldiqino .iubilerende laden
50 jaar lid ziJn de heren J.Grotenhuis, A.Huisman eR Hovan ïngen. Zij
zijn reeds gehuldigd tiJdens de reUnie.40 jaar lid de heer p.Bemer.
De uoorzitter feliciteert de heer Bemer en vermeldt dat hij zlch heeft
ingezet voor de voetbal en de riJke tijd van de Hazenkamp heeft meege-
maakt. Ook is de heer Bemer nog steeds basislid. Hij uordt door de aan-
uezigen t,oegejuieht en krijqt aen ets aangeboden. 25 Jaar 1id de heer
J.Berfelol deze ulas niet aanulezig. Ívlevr.A.Eekhof v.d.Haar; zij rrras in
het ver ledan 1id van de gymnastiek en j.s nu basÍslid. ZiJ hoopt ueeraktief te urorden a1s de kinderen groot zijn. Zij rrrordt gefeli.eiteerd
en kript een speldje en een applaus. 'l 0 jaar Iid: lvlevr.lyl.v.Cleef ,
ívlevr.H.Eggenhuj.s-Cremere, lvlevr.R.Kersten-de Jonge, Dion hJinkenius jr.,
ÍrevroE.Zegers-Beynon, carr Nieolaas, Ad Biemans en Koos sennef. De
voorzitter urenst a1le aanulezigen proficiat met deze mijlpaal en be-
dankt hen. Zij krijgen al-J-en een speldje en applaus. De pennÍngmeester
vermeldt nu dat er iemand vergeten is biJ de huldigingen. Dit is de
heer Han Franken, voorzitter. Hij is nl.lid sinds 1 oktober 1960.
Omdat hij zolang heeft moeten uachten krijqt hiJ naast het speldJe nog
een fles sherry aangeboden.

5. Uprichtinc. sektie korfbal
De voorzitter vertelt hoe dit in zijn rrrerk is gegaan. Tijdens Ben verqa-
dering kuam de heer Diek Korstanje binnenstormen om te vertellen dat
de HazenkaÍnp ueer ging korfbal"len. Hij uae erg overtuigend en had reeds
uitvoerige informatie. Hij rrlordt gesteund door de heren Jan Schöl-s en
Frans v.d.Heyden, bei.den bekend in de korfbalrrereld, die ook in het be-
stuur plaatsnemen. In Nijuegen aiJn nog 3 korfbalverenigingen, uaarmede
gesproken is om problemen te voorkomen. Dit trlas een plezierig gesprek ener uas van hun kant geen enkel bezu,aar. Bovendien urordt er nu een nieuue
mogelijkheid geschapen voor o.a. het grote verloop van leden Ín de afd.
gymnastiek, daar er vooral voor dames tot nu toe trleinlg andere sportmo-
gelijkheden bestaan. De voorzitter vraagt of de heer Sehö1s nog iets
heeft toe te voegen.
De heer Jan 5chö1s stelt de bestuursleden voor en vertelt dat er een
gat Ís in de Nijmeegse korfbal-markt. Ook in de Hazenkamp. Hij vertelt
dat het een harmonlsche sport is die gelijkulaardig is uoor mannen en
vrouuen. De ontulikkeling in 14 dagen is erg gunstig. Zij hebben op dit
moment 32 leden. In september uordt gestart met de kompetitie in de
Gel-derse Korfbalbond. Zij rrri},Ien Ín overleg met de gymnastiek-afdel-ing
meer mensen benaderen in die afdellng.
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De veldkompetitie loopt van 1 maart tot, 1 november en hun thuisveld is
sportpark LJinkelsteeg, de microkompetitie loopt van 1 november tot
28 februari en uiIlen zij graag spelen in Neerbosch-0ost.
De voorzitter heet all-e leden van de korfbal-afdeling van harte ulefkom
ulenst hen veel sukses en hoopt dat hun verulachtingen zu1len uitkomen.

6. Beqrotinq
De penningmeester licht de begroting toer uaaroP de volgende vragen
komen:
lrJaarom staat korf bal al voor 100 leden op de begroting?
Voorzitter: De begroting r,lordt door het hoofdbestuur gemaakt. De pen-
ningmeester licht dit toe en vertelt dat de begroting is gebaseerd op
het veruachte aantal leden van dit jaar. Hier zijn verder geen vragen over.
[ïevr.Beynon: Sektie gym vindt de verhoging van de kontributie overdreven.
Zij vinden het teveel ulorden en r,rlllen er een punt aehter zetten.
Voorzitter: Dit is geen direkte verhoqing. Het r,ras J 61 50 + f 1r- jubi-
leumkosten. 0mdat al-1es duurder is geulordenr ook voor de verenigingr
stelt hij aan de vergadering voor deze kontributie + jubileumbijdrage
te handhaven en er f 7 r50 kontributie van te maken.
Er volgt nog enige diskussie over deze kontrÍbutie-verhoging, uraarop van
bestuurszijde verklaard r,rordt dat de begroting is gebaseerd op 14[J0 1eden,
teruijl zij die 1400 leden eigenlijk niet zo zien zitten. wlet de mening
dat die begroting dan te optimistisch is rrrordt de begrotÍng van 1976/7?
met de uerkeli jkheid verge.Leken en uitgelegd. ÍYlevr. Beynon verklaart
hierop dat ze rrrel in de minderheld zullen zijn en zich er uel biJ neer
zuflen moeten leggen, maar dat zij het er niet mee eens ziJn. de heer
Grotenhuis stelt voor om de alqehele trend dan maar te volgen en de kontri-
butie te stelLen op Í 7t-. Hier ulordt over gestemd.
V6ór een bijdrage van f 7150: 14 leden.
V66r een bijdrage van f 7 t--z 11 leden.
De goedkeuring vo1§t dus voor Í 7r5O per 1id.
P.Aartsen: Loopt de gehele administratie over het hoofdbestuur?
Penningmeesterl Behalve voetbal en honkbal al-Ies ja en dit loopt goed.
P.Aartsen vraagt daarop uitleg over de post aanschaf material-en.
Penningmeesterl Bij die materialen zit o.a. een type-machine. tr zijn
er nu 4 en ook met de vervanging dient rekening gehouden te ulorden. fr
uordt nog gevraagd naar een optelfout in het financieel verslag 76-77.
Dit blijkt biJ het uittypen verkeerd te zijn overgebracht. Er zijn
verder geBn vragen meer en de begroting ulordt goedgekeurd.

7. BestuursverBiezinq
Er ulas een vakature voor sekretaresser lYlui. An van der Zuaan heef t zich
aangeboden. De voorzitter vraagt of men r,lil stemmen. ÍYlen vindt dit niet
nodig en An van der Zulaan u.rordt bij akklamatie aangenomen. Verder rrlordt
de heer Frans v.d. Heyden voorgesteld die plaats neernt in het hoofdbe-
stuur als afgevaardigde van de sektie Korfbal,

8. Stg.tuten
De voorzitter legt uit hoe deze lot stand gekomen ziJn met de deskundige
hulp van de heer Ger Biermans.
de heer Jan Schöls: ArL.24"3; vraagt of het rechLr genoemd in dit artikel
niet min of meer een vereiste is. Het gaat hier om het uroord KANr ter-
urijl het eerder in de statuten min of meer is GIEISï. zie art.15.5 1 en
1 5.3.
de heer Ger Eliermans: In plaats van KAN' STELT VAST, een en ander ge-
beurt volgens het huishoudelijk regelement.(art.24.1). Dit uordt ge-
trti jzigd.
Art.23.2: lYlen vindf het doel urat hierin genoemd is vrij vaag en uiI een
meer gerichter geheel zÍen.
Uoorzltter: Dat doel moeten uij dàn samen bepaleno Dat doet dan de A1-
gemene Ledenvergadering. lvien gaat er natuurliJk rrrel- vanuiL dat het doel-
van de vereniging is: sport bedrijven. Hierin komen geen uijzigingen.
de heer J.v.d.Vegte3 art.15.3. De leden kunnen uitsluitend een voorsteL
cio en -.
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Voorzitter: De lecen dra-Oen ulel Voor, maar steLlen in feite vast. Het
is een formai::ej.!. ir urordt meestal makkelijk op een voorstel ingegaan.
Al1een in cuj-r,=nnissige _oeva1Ien zaL het hoofdbestuur niet, akkoord Qaaoo
J.v.C. v=g:e: -.ri= moeten de leden gehoorzamen, het sektiebestr;ur of het
L^^§-^-^+ ..-Dlllll !-== UJU- :

:e^:ri.i;neest=r: Juridisch is het hoofdbestuur verantrrloordelijk. De

s=<::es KUnnen een bestuur hebben, maar hoeven het niet.
l= re=; v.c. Vegte rrlil hierop graag de meninq horen van enkele oudere

-=-=ll.
aeer 3remers:Als je niet akkoord gaat met de verantuoordelijkheid van
ret noofdbestuur dan moet je je afscheiden.
oe heer J.5chö1s: Deze zaken kunnen altijd een antuoord krijgen in het
huishoudelijk regelement.
lYlet de mededeling dat de adspirant-leden geen stemgerechtigde leden
zijn en de oude statuten niet meer bestaan a1s de nj.euue zijn goedqe-
keurd, ulordt er gestemd.
De nieuule statuten rllorden goedgekeurd met 3 snthoudingen en geen stemmen
tegen.
De voorzitter bedankt de heer Ger Biermans voor het vel-e urerk en t,ijd
die hij hierin gestoken heeft.
9- J.ubilsumvierinq
tr zijn nog enkele festiviteltea.. o.8o het sl-otfeest in Huize Dukenburg
op zaterdaq 2? mei, Er komt o.a. een band. Gevraagd ulordt om vooral
hier nog eens overal bekendheid aan te geven. Rob van Raay stelt voot
om op die avond vaste priJzen te handhaven. Hier uordt nota van genomen.
0p zaterdag 2? mei s'middags is er een sportmiddag In sporthal Hengstdal.
A1le sporten kunnen die middag ulorden beoefend.
Aan het eind van het seizoen organiseert de sektie Honkbal noq een toer-
nooi voor de senioren en de pupillen.

'l 0. Rondvraaq
De vóorzittèr vraagt aan ÍYlevr.Jaspers de reaktie van de re0nie-kommissie.
Zij vertett dat velen uat vaker bij elkaar uilden komen en dat de reakties
al-.1-emaa1 erg gunstig ularen. Van hun kant ulil de reÍinie-kommissie dit
uerk ook graag voortzetten. lÏevr.Jaspers neemt de organisatie hiervan
op zich.

r-tle heer Francois van Hal heeft zich aangemeld voor de kaskommissÍe.
De serie fotors die gemaakt is tijdens de jubileumviering is kompleet be-
steld door de vereniging, zodat iedereen deze L.z.t. in het klubhuis zal
kunnen bestel-len. Lianneer deze gereed zijn zaL dat in de Hanzenkamper
bekend uorden gemaakt.
De heer trJim Zegers vraagt nog medeurerking en assistentie van Juryleden
voor de te houden verenlgingskampioenschappen gymnastiek en turnen op

4 juni.
lYlevr.Eggenhuis-Cremer, die op dit moment binnenkomtr urordt alsnog ge-
huldiqd en ontvangt haar speldje voor een 10-jariq lidmaatschap.
De voorzitter vraagt nog enige attentie voor de renteloze.'.lenlngen
van J100r-- voor het klubhuisfonds, uaarna hij met dank aan a}len voor
hunaanuezigheid en hen een prettige vakantie ulensend, de vergadering
om 10.30 u. sluit.

voorzitLer s ek r etare ss e

H. Franken An van der Zulaan


