
Algemene ledenvergadering van sportvereniging de Hazenkamp op maandag
6-11-1978 in klubhuis frde Hazenkamptt.

Aanueziq uiaren 32 stemgerechtigde ledenruaarvan 7 hoofldbestuursleden.

Afrrrezig met kennisgevingS IYlevr.A.van der Zulaanr Hr.en [v]evr.van Ha1,
Hr. J. Eigenhuysen en llevr.lJ. Schmidt.

l.Voorzitter heet al-Ien ven harte uelkom, met name de Heren Huisman,
Aartsen, Grotenhuis en van de Sloot en [vlevr. Jaspers en Caste]-ei jn,
die dit jaar bizonder akt.tief, zijn geueest tijdens het jubileum.
Verder merkt hij op dat er heeL uat nieuure gezichten zijn.
0m te beginnen de jongere 1eden, onze korfballers(sters).
De eerste sucsesjes hebben zij al behaald.
Uoorts zijn er ook de jongste leden, de volIeyballers.
Hierover vaft het volgende te verteflen. Zij ku-ramen in september
praten over aansluiting van hun klub rtflllvlAVOr(mini-maxi-vo11eyba1).
Daarna is er binnen hun eigen kring beraden en vergaderd. lYl.i.v.1-11r78
hebben zij zich bij de Hazenkarnp aangesloten. Het bestuur ziet er
aIs volgt uit: Hr.Zr,lartjes voorzitter

Ívlevr.Polman sekretaresse
Hr. Kokke penningnreester
[Ievr. Castele]jn lid
Hr.v.d.Voet lid

Harlelijk rrlelkom voor deze nieuu.re afdeling.
2.Post en mededelingen: Van de Stichting Ívledische Sportkeuring is

bericht ontvangen over hun bestuursverkiezing. Bij de Hazenkampleden
is geen interesse om in dit bestuur zt,ting te nemon.
Tevens uJas van bovengenoemd bureau bericht over de verhooQde tarieven
rït. i. v. 1r71-l-979, diL is reeds doorgegeven aan de sektie-sekretariaten.

S.Notuleni Deze zijn verspreid aan de sekretariaten.
tn de Hazenkamper is vermeld dat ze ter inzage lagen.
De vergadering keurt cie notulen ongelezen goed.

4.Jaaruerslag: Het jaarverslag uordt voorgezlezen en goedgekeurd.
Hr.Franken merkt hier nog over op dat er veel mei:r leden bij het
jubileum bJaren betrokken dan vermeld, het ulas ondoenliik osn iedereen

s? met name te noemen. Daarom allemaal nogmaals bedankt.

Financ j-ee1 verslag: Het fj.nancieel verslag rr.rordt door de Hr. Kersten
toegelicht. Het verlies op de geurone rekening komt door de Hazen-
kamper die duurder is qeueest dan tuas begroot. Dit komt voornamelijk
door hogere port,o- en drukkosten, extra paginals, opgenomen fotors
irv.m. jubileum en opening klubhuis en het toezendan van een Hazen-
kamper aan alle reiinie-leden.
[ïevr.CasLeleijn vraagt urat de post porto/telefoon inhoudt.
Dit uras aansLuiting telefoon in klubhuis, ulat telefoonkosten en porto.
Hr.J.v.d.Vegte vÍndt het saldo van het klubhuisfonds erq Iaag.
lJas de schenking van Stichting Levensmorgen geen doelschekkingZ (ffuU-
huisfonds). Hr.Kersten deelt mee dat er binnen het hoofdbestuur a1

is gesproken over de bestenrming van hèt voordeling saldo van het
jubileum. Het voorstel van het hoofdbestuur is het volgende:
het verfies van de geulone rekening opheffen met het jubileumsaido
(verlies ku.ranr voornamel,ijk door duurdere Hazenkamper i.vonlrjubileum)
de rest storten t.b.v. het klubhuisfonds.
Er komen nog uat kleine afrekeningen t.1.v.het jubileumfondsr het
klubhuisfonds zal dan + Í 11.000r- gaan bedragen.
De verqadering gaat hiermee akkoord.
Hr.Aartsen vraagt of toestel-Ien trlel thuishoren in de jubileumpot?
Hr.Kersten antuoord dat door diverse sekties is du.efgenomen aan
de sticker-aktie, rorrrnrelmarkt, en dal de sekties hebben meebetaald
d.m.v. de jubileurnbijrlrage ( -f 1r- per 1id, per jaar)
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Daarom j.s besl-oten Vogr de aanschaf van materialen, zodat de leden
ook iets hebben aan het voordelig jubileumsaldo.
Voor voetbal- is nog niets uitgegevan. lÏisschien u.ril1en ze nieuure
netten op het nieuue terrein. Dat komt dan al-snoq t.1.v. het jubi-
leumfonds.
Balans! Hr.Grotenhuis vraagt over lening honkbalpakkenr
Er is geen termijn gesteld uaarbinnen deze moet uorden terugbetaal-d.
Honkbal-leden mochten het eerste jaar de ene helftl het volgende jaar
de tueede helft van aanschafprijs voldoen.
Balans uordt hierna geodEekeurd.
Gekonsolideerde bal-ans: Geen vraqen.
Verslag kaskontrdle kommissie ulordt voorgelezen en'toeqelicht door
de Hr.R.van Raaij. Dool al-l-e uitbreid$ngen r,lordt er inmiddels tuee
ton per jaar omgezet. Daarom zijn er ter zaken kundige mensen
(eventueel- accountanl) nodig om al1es goed te kunnen kotroleren.
Uitbreiding kaskontrSle kommissie is ger,renst.
[iat betreft de laatsLe opmerking van het kasverslag betreffende
afschrijven van een lange mat binnen een jaar, uordt geantuoord
daL zorn mat nà een jaar geen u;aarde meer heef't, door intensief
qebruik. Je kunt hem dan beter afschrijven om het voordelig ealdo
niet te veel op te voeren.
LJat betreft de subsidier die kun je van
zijn vast regels voorr

te voren al berekenen, daar

Penningmeester ulordt hierna gedecharqeerd voor het afgelopen
Hr.Franken bedankt de penni-ngmeester en sekretaresse Voor de

slagen en het veLe ulerk uat ze dit jaar hebben verricht.
S.Verkiezing kaskontröle komrnissie: Aftredend en nj.et herkiesbaar3 Hr.P.Lecfuse.

Er ontstaat een discussie over de grootte en capaciteiten van de

kaskontrSle-kommissie. Volgens de statuten moeten deze leden er binnen
3 jaar u.reer uit. Hr.Kersten is er voorstander van dat ze langer mogen

aanblijven indien het mensen betreft die voor hun taak berekend zijn.
De Hr.G.Biermans heeft zich beschikbaer gesteld i.p.v. Hr.P.Lecluse.
Sektie gymnastiek heeft ook graag iemand van hun sektie i.n de kas-

^.kontrore xommrssie. Na een pauze, ulaarin uordt overlegd, tuordt voor-
qesteld als nieuu Hazenkampren kaskontr6le kommissielid de Hr.F.Beynon.
De kaskontröle kffmissie bestaat nu uits Heren fil.van Raaijl F.van Ha1,

G.Biermans eo FoBeynon.
De Hr.Lecluse rrlordt bedankt voor zijn ul€xkr

6.Klubhuis: Exploitatie: Er rrlordt enorm veel ulerk verzet om het 9eze11i9
te maken in het kl-ubhuis. Alle mensen die hieraan meeuerken uorden
drtlr.v. een applaus bedankt.
HI.J.Hendriksen: Het resultaat is na een aantal maanden dat al-Ies
uitstekend en naar ulens Verloopt. lvlen rrlil meer gestalte geven aan

de klubhuisbeheerskommissie en die uordt dan nu ook voorgesteld.
[Ievr.Thea Dingelhoff - bijhouden van de agenda, aanstellen barpersoneel
Hr.Jan van de Vegte - Penningen

seizoen.
ver-

Hr.Han Casteleijn
Hr-Jan Hendriksen

- zorg Voor Vooraden
- onderhoud van het klubhuis en kontaktpersoon

met de diverse sekties.
Deze vier mensen hebben alJ-e vier hun Horeca-vakdiploma behaald.
Tot op dit moment is de orrrzet ! Í 25.000r-.
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L Als een onderafdeling van het klubhuis gebruik maakt zijn er re-
delijke prijzen voor de konsurnpties. Bi-j honkbal zijn 12 koppels
die bardienst doen. Korfbal heeft zijn eigen barpersoneel-.
Voor voetbal is de Hr.G.Francissen eventueel disponibel.
0p een vraag van de Hr.Franken over reqels !Jàt:r msn zich aan moet
houden deelt de Hr.Hendriksen het volgende mee:
lvlen mag niet met vel-dschoenen in het klubhuis, dit is noodzakelijk
om het barpersoneel te ontfiO,sten, het opruimen van het klubhuis
kost nu al 45 min.à Bell uuto Me'" veldschoenen slijt de vloer bovendien
te hard.
Het boek met de vergunningen en adressen van de klubhuisbeheerskomrnissie
ligt in het keukenkastJe.
Hr.van de Vegte vindt dat het aanbeveling verdient aIs de klubhuis-
beheerskommissie ulordt vermeld in het intboduktieboekje.
De verqadering stemt hiermee in. In het nieui,.le telefoonboek zal
bovendien het tel-ef oonrr van ÍYlevr. DingdÍroflf rr.rolden vermeld.
Hr.Franken uenst de kornmissie en alle medeulerkers veel sucses.

Klubhuis: Zoals bekend is moet ar een nieuu klubhuis u.rorden geboutrtd.
Er zijn a1 rrrel aanzetten gemaakt, maar alles is nog in een pril

; stadium. Er is nog geen nieuue tekening gemaakt, op korte termijn
uordt er gesproken met de Hr.J. Schöls, er is bovendien nog niet
vol-doende geld te beschikking. Bij de gemeente lroeven r.rie niet om

geld aan te kloppen. Er zijn o.a. noq kontakten met D. A.C.I.J.
Naar de mensen die hebben inqeschreven op de renteloze lening
zal eerdaags bericht ulorden gestuurrd over de huidige stand van zaken.
De oude bouukornmissie zal ulorden benaderd of ze uil-l-en aanblijven'
Er moeten akties komen om de geldmidcjelen groier te maken. Het
voorsteL is onr een aktiviteiten kommissie aan te stel-len. V6ór het
eind van deze maand zuLlen de sekties laten tueten ulie er, op vrij-
uil-1iqe basis, zul-len zitting nemen in deze kommissiet
Hr.Grotenhuis is verontrust, over een krantenbericht dat de Horeca
Ín opstand kornt teEen de klubhuizen. Loopt onze exploitatie geen
gevaar? Hr.Hencjriksen deel-t mee dat onze uettelijke bepalingen
in orde zijn, bovendien rLlordt ons klubhuis niet verhuurd voor brui-
loften of partijen, dus geen zorqen.

T.Voorzitter vraaqt aan de dj-verse sekties naar de stanci van zaken,
alvorens aan de rondvraag te beginnen.
De leden van de relinie koinmissie delen mee dat er nog geen nieuue

over gedacht. Het Leef t nogl l,!
Hr.Franken deelt mee dat de Hr.P.Lecluse aftreedt a1s Iid van het
hoofdbestuul. Daarvoor ln de plaats komt de Hr.T.van Houdt.
Vertegenuoordiger sektie volleyba1 u.rordt de Hr. P. Kokke.
Gvmnaptiek: lij.Zegers: Bij de sektie gymnastiek gaat al-l-es naar urens.
Rita Koppers heeft een ernstÍq auto-ongeluk gehad. Gelukt<i9 loopt
ze u;eer en mag uellicht 1-1-1979 ueer aan het ulerk. Het Elshof-
college loopt goed, voor sommige uren moet nog uat reklame uorden
gemaak t.
Bactm{rt,o.n: Hr. P.Lecluse: 1n Hengstdal zi jn 110 leden en een uacht,li jst.
Elshof-colleqe is ook bijna vo1, helaas zijn hier maar 4 banen i.p.v.
de geplande 5.
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Af gelopen zaterda_c is er een bingo getr;eest in Hengstdal, met de
organisaioren uJorct kcntakt, opgenomen onr het een volgende keer in
het klubhuis te houden. Badminton neemt met een ploeq deel aan de
kompetilie. Over het voorstel- van Hr.Zegers om in heL Elshof-college
lengte netten te gebruiken is aI naqedacht.
Honkbal: Hr.K.Dlngelhoff: ïedereen, behalve de veteranen, traint dit
jaar dcor onder leiding van het kader. Er is een uledstrijd geueest
leqen de 0ud-ïnternationals, di.e zeer geslagd genoemd mag ulorden.
Haarlem Nicols komt uolgend jaar naar Nijmegen met een jeugdteam
voor een trainingsueek en een uedsirijd. Hr.H.Casteleijn en Mevr.I.Hen-
driksen treden uit het bestuur, [vlevr.fl.van Raaij rr;ordt 4.s. leden-
vergadering voorgesteld a1s opvolgstei voor Mevr.Hendriksen, voor
de Hr.Casteleijn is nog geen plaatsvervanger.
Uoetbal: Hr.G.Francissens De sektie voeLbal i-s van Grootstal naar
tlinkelsteeg verhuidd en dat bevaLt hun primar Er is meer leefbaar-
heid in het team. AlLes gaat goed en ze denken nog steeds niet aan
uitbreidi ng.
KorÍbal: Hr.F.v,d.Heijden! Zij hebben nu 46 spelende ledenr het
ledenaantal in totaal is 65. Ze zíjn erg aktief, 3 seniorteams,
1 aspiranten team en 1 junioren team in de mj-cro.
Het speelpeil is nog niet hoog. Er uordt getraind in het Elshof-
co11ege. De uledstrijden zijn meestal op zondag, voornamelijk in N.0.
Hun bestuur is uitgebreid met 2 leden t.u. Ingrid van Duren en
Hans Nijman.
Vo11eybal: Hr.Zr,rartjes! De sektie vol}eybal heeft ongeveer ?5 leden,
voornamelijk dames en meisjeso Door het samengaan met de Hazenkamp
hoeft het bestuur ulat minder zelf te doen. Ívlisschien komt er nu ook
een heren-af deling. Het, ligt r.ue1 in de bedoeling cat, er rekreatief-
volleyba1 beoefend gaat uorden. Hr.lLJinkenius denkt dat er u;aar-
schijnlijk r,.rel- uat vet,eranen rekreatief vo11eyba1 ui11en spelen.
Er urordt bekeken of de tu:eerje zaal van het Elshof-col1ege op uoensdag
nog vrij is. lï.i.v.8-11-1978 geeft de Hr.T.Teunissen 1 uur les
bij de sektie vol}eybal.
Hr.Zeqers uil- deze uleek nog rekleme gaan maken. Is dit met de hel-e
Hazenkamp te kombineren en zou propaganda-kommissie van korflbal-
dat op zich rrlillen nemen? Hr.Korstanje staat hier uel achter,
Hr.Zegers houdt kontakt met volfeybal en korfbal.

TrRondvraagS J.v.d.Uegte vraagt aan korfbal e.e.a. over trainingen en
tuedstrijden die op het honkbaLveld zijn gehouden. í
Hr.D.Korstanje legt uit dat het uat zoeken is om de eoödinatie goed
te krijgen. Ze kunnen niet altijd terecht op het voetbalveld van
Trajanus. Volgend seizoen zu-'L1en de problemen nog groter ulorden,
uant er i's niet voldoende ruÍmte. Volgens de sport stichting zou
Lindenholt de enigste mogelijkheid zijn, maar daar ulil de korfbal
sektie niet naar toe o.or i.votïrr het klubhuis. Als de industrie-
bestemming van het bosJe na een aantal jaren niet is gebruikt, kan er
misschien een bestemmingstrrijzigÍng komen. Spelen op het halfverharde
veld uordt niet toegestaan door de bond.
Dit punt uordt verder besproken op de volgende Hooföbestuursverqadering.



Hr.Zegers: Er komen drie nieuuie sport/spelha1len LJaarvan 2 maar
5 mtr. hoog urordenl teruijl er uitsluitend behoefte is aan zalen
van minimaal ? mtr.(liever 9 mtr.) hoogte.0p de volgende H.B.
vergadering za1 uorden besproken of over dit onderuJerp een open
brief kan uorden gezonden aan3 Nijmeegse Sport Stichting

Gemeentebestuur en
Publicitei tsme dia.

Hr,Korstanje vraagt of er nog geruild kan ulorden van zaal:
turnen No0o iaax het ELshof colleger korfbal naar N.0.r dit i.v.m.
vervoer van en naar de zaal Elshof, hiervoor rijden inmiddels I
autols op en neer.
Hr.Zegers antuoord dat dit moment nj.et mogelijk {s. Het kinderuur
gymnastÍek dat bij het begin van het seizoen J-eeg uas heeft momenteel
uleer 30 leden. 0ver andere mogelijkheden voor de korfbal u:ordt de

volgende HiB.vergarj ;ring qesptroken.
Hr.Kersten vindt dat er binnen de klub meer behoefte bastaat aan
planning op langi.:re termljn r.rlat betreft leiding en zalen.
Rond llinkelsteeg zijn heel ulat misvelrstanden. ldat zijn de afspraken?
De konlrakten zijn vastgehouden tot na beantu,roording van de diverse
schriftelijk gestelde vragen.
0m 25r05 uur sluj.t de voorzitter de vergadering met dankzegging aan
alle aanr.lezigen voor hun belangstelling.

noLul-iste
Ria Kersten.
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