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Aanuezigl 20 stemgerecffi,igde ledeng
mevr. R. Kersten" Hocfdbest,uur: hri S. Kerst.en.

1. !9*,!-g- ,

0m 20.30 uur opent rJe voorzitter dc vergadering nret een speciaal uelkom
vnor de heer U. Brunet de Rochebrune (e::e-1id ) pn Ce je:gdl<onrrl j-r.s.re.
Hij merkt op, dat ue de rr.rinterperÍode niet zonder kiee,r:elreuren zijn door_
gekomen, soms in I t .Letterlijke vlak. Frrobl-erneÈ met eerste team; a1.sp::akenzijn niet nagekomen uat betr. de training.
De leden uorden voorbereid dat dit geen gernakkej-ijke verc,adorÍnq za_l_ uordcn;
reden: financiën.
ue hebben urè1 kapabele coaches; Ad Biernans ricrdt bedani.rt u ocr
aspiranten, Rolf en Jaap nemen dit:rver"
Softbal- hc:rft thans prima lciding.
Karnaval- LJas zëer positief; voor herhaling var.baalo
Aktivitcit van jeugdkommissie:,pupirtendagr. Z;cr- eesfa.gx.

2. llotul-cn na.iaarsv..iroadcrino

Uergadering gaat akkoord, notulcn goedgckeurd. t/oorz. becanl<t.
Boy sutmullcr krijgt nog ccn prijs voor bcstc s'aqrrren 2c. l,ca,r"

training

ïe tc l-l 
"(zic punt 8)

2A. Jarrvcrslac 1978

Gocdgckcurd; dank aan sekr.esse.
3. ItqgKoqgl S.t-$l€t

Bcrichb van vcrhindering: B. Castoleijn, J. Hendrjksi,.nr,F. van Hal_, C,Boeser,
3A. PlededB.I:lnlcn 

,

- zàt 14-4 z Geldrop komt hierheen iov.rTr. s.l-eclrte konditie veld.
- uitqestelds uedstrijd Haz.asp. - UISB asp. Uaarschijnlijk anC3r velrl,
-bckendmakingdataendee]-nemersJohnHeytbeker
- Gift van de vorrzo von Trajanus, de hecr Spaan, in de Lorm van uitgaans-jacks 1e team " i

- sponsoring: Is op komst, door bemiddeLing van chris Be1lint.
- sofl-bal- van start. Uri;ndschappelijkc r,,edstr. tegen tecns 3e klas Rayon.
- 18-4 try-out kadettenteam. Uel_d: Robur. Jongens 14-";6 jaai.
- Jan Henciriksen is benoemd tot voorz. techn.komm. Rayon irct Oosten,
- vakantiest.rp: maand ju1i. l

- f nschedc; nieuue vereniging: ,rHcad FirstÍ,, Spectt nog ger:n kompctiti_.
ílok in trtintersrLlijk en Haaksburgen niuuuJe vercniginSel. .ctch lJijverdai
-^---.1! ri!spcurt drt jaar in dc kompotitie. De Buten([mmcloord) s.:elcn vriendsch.tr.rcdstr.

- juniore n: 2 pcu1r,s. Hazenkarnp spee 1t in ste rkste pouie,
- alqiim*nc Haz;nkamp mcdcclelingcn ". 28 april: f onduc-:vànd

rrlcckcnd i5-16 juni : algernecn ll3zcnkamp sportrrrcek;nd

- tot slot; fur.kampioenschappen honkba.L
s of tba 1-

4 . Jea rvp rsl-q q pcjr ni ! gm_Bc_s_t_e r
Dcfinitieve begroting 1979.

Tcnt naasl kLubhuis
Zatcrdag f ..:ost,avond, net band
Urij dag s ci-sco..e'-rond
vri j dag-avond: Yollcybel. korf ba,l-
zatcrd:g: sup-rstar

11 Lf n '19 augus bus - ïril,ist
26 aug . i..ir, 1 s.,pt. .- Trcnto

Penningnr' : nadcJ-ig sal-do Í 1336 r34. Kleding: pupi1l*npeki-i,n -;-ct,s ij:urdcylan
u-rc Cachten. Thans uerkkapitaaf van f 182r92. Inioc op]ossinq: op rnsor zcekcn. .
voors'Fc1: jinmaligo bijdrage (extra bijdragerdus) vcor se.:nj_ort:n f 20.- '---

" Jut':..ir:-i-r ; 'l 0.= ; hetr;uun
neurkomt op pJ-m. 35 x ï 2A "=- Í 7CC.-,=

50 x f 1[.,' Í' 500.-
To;arl " ;,-,,l.:Indicn sponsor, dan uordcn d,-.:z: bcdragen c.i-enoverËLrll<ons.;-i-E v;r-1a:gc,



(vcrvolg jaarversàag penn.mr. )

R.-v-.-!gg1is rrre draeien dus eigenlijk cern bectje op H.B. Hazenkamp,
HoB. hc'ft dus J 4000.= van ons tegoed. ïn,rien er gLiÈn gymn.afd. r.ras,er dus ook niet meÈr. Toch ongezonrJu situati.:.
P-g!.!-:Jrt-: H.B. / 2000.= is voorschot pakken.

a1.

-UafOn- t-tii

vool-z-.-: enkele seni-orcn hsbbun pak ingeldvercl. Toch pakl<L:n bi jbcstul-, ijn vc{r:.nieut'ic scn.leden. Zal tevens bij H.B. inforrnurcn naar kost::n torr;in;n za:ri.-huur, nog tc volcJoen tot najaar.

!:-[:etl:*"SS.l: Hoever:]- ]egt Honkbal cp ieclcr pak toe?
ienn_rrnr. e per pak onquvecr Í Z,=, cxcI" scre unun.
R.Kerst_c-n stclt voorB fchtgcnotcs van l_ed;n cJonatcur

F't(Clelq!.3 is voor eiJnmalige hcffing. Voorstcl-: ja:r
bctalcn aan hct begin van het seizoen.

tc makcn (n."p. l.ii)
rkontrrbut-i.c ine-ns

qcICEr is gcun post ?tonvoorzicnri; moct clit nict ingc-l_ast? Fro:crcn zcn jrr
spclnsor hct tekcrt van vorig jaar tc clekkcn.
Vqq!a.-: zou gedeelterijkc dekking zijn; er blijfi;, uel irfs ovcr rran.
B. ES!LUI19À: Eónmald.g tekort van f 2000.=í volgcnrJ jaar i,iet mccr. Kr:ntr. \/oui
al-Le lcdcn verhogen nreL J 5 o=. Brengt cjit jaar I 525.= op, rlicaii in c-li: volqt-nc--jaren dooro Ieder jacr ee n post van Í s00 o= ttonvc.rorzicnÍ, opnemen.
Voor een gezin met 3 honkbaf lencle kinderen is extra bi jLJr,:gc r,.ief ,.i.iat hi.,og ovocrz.-: voor meercleren uit,í6n gezin rrrordt rageling getrc,iicn.

I-ed rsaB Gozien hct bovenstaande h;cft cje jcugJkr:mniissie o.rcr r:-rcii.riq g..J_c1 tr,beschikken. frg bcperkt uat toernc_rien betrolt,.
P+!itl-ulS-: l(ontributie Hazenkamp zccr laag in vcrgulijk nr,;t anJur: v!runigingun;dus: omhoog trckken.

Ied -Sr-: Kunncn u.re niet uitkonten in Rayon Brabant/Lirnburg? l',iinri;i: ruiskostcn.
vo-q!4, : llc zullen dit scricus bcki j ken cn rrct vcoistel koire n,
Hqng V-" -Vqlp s T.jrreinhuur betor verdclcn tussun Kr:rf bal ur Honl<baf ?Voora. S zul_l_Ljn u.,c zekr;r opnemen mct H. B.

y_q^g-e-t*ef^&*59:-t_c.1.:

f 575 ".=

|-- B-o-!r=

i 1375,=
+ Voorstcl vcrgac.lcrinq: gclijkstclling vctcranen

14 x 1" 2O,= tt 280.=

Í ;=; '=
fr tli:rdcn ncg cliversc suggestius ter tafcl- gcbracht, cloch na stcnrming u:;rrlt hr.;tiroolstcl- van Ria Kersten aangenomcn.

§:-&.gg"n rnerkt ncg rrp iiat kcntr. peanutJ-eclen bcst kan r,-rolclen opgetrckkcn tot
l' ?-5,= pcr jaar. (uas: J 1S.=)

Bctr. vcjrvoer jeug:jlocJen rl..cl-t L1o jq_u!il-koIrJn-Lg-si-e me:,.iat z:ij.l; ouilrrs r,.1il-
aanschrijven cn verzoeken me,: t hun eige n auto 1í rij Jcn. Spacrt kostrn \JLi bus;.r -r.Vcor-2,.-: ,.je lekl-aratie kan evt. ioor ou,.l,,rs aan -ic punninrlmr. ulor,i-n ingecicnc,"

Vergca,JinSs J 0 r2Z pe: kn.

Kontr. verhog;n mct f §.= p-r lj-cl 115 x f S.=
claarbovcn Jínmalige h..rf f ing van J .'l !.= pur glzin

_ Qn r, Í 4n _
- UU i\ J lU.=

zittcn..l.: autors a1 vo1 mrt gczinslcrjon; hlalt ijan nj_et v,ul l-j_l
p-c_l sp_eLe q. u itbe tale n "

pupillen spelcn ieL.lerc rr.ri:ck. Jus: 1 busj,,, :anqcVulii mct ::utors.
kan al-lecn opgelost ri.rorLlcn rloor kcnt,r.verhoqing.
grote gez.inncn reqclinq tref f un.

Pauin!,n_, vaak
Jan Kr:crlam: r-ian

T. Sejjnrie_q: 1 I
lr]im _Bf_.- ; Dit

Bij
V e_ryI_ag _l< g_s_l o rTli!1 9 s !etr

Kaskomrnr-ssic Aaat akkoorrl en vorzockt vergarluring ilc penninonr dóchargc tc vcrlcncn.



6.

7o

B.

9.

B e noeln inq_has !!om]n i ss-is.

Plct dank acn Hans van UÈ1p nemen ule
jaar: A.1 Biemans, Frangois van Hal

Vq-qL4 '- 
:

Pcnninm.:

3.

a f s c h. iil va n hem . Zit,tinq=hebbsn-ry our=- c i t
Èn rÉscrveg Lex VolLircijur"

t-lp iluj

uerst

Tq_e g e! ! :-_j il s e_ bq qjr..l qr Ay q q k_l-qe+-n q 
_

uiim van iLJcly h,:cft - cl;or,irukke r.uerkzaamht.rdcn - moetcn berlanl<cn afs bestuurslicl.
Chris Bcllink is bcrcic.i deze cpen plaats op le vuLlen. Onr-'ler applaus n.:cmt hi jzijn plaats achter Cc bestuurstafcl_ in. Gaat orc" fiotcrieal- uoen.

-V'orl-s Jan van rle Vcgte hecft cjc u.rens te kennen {lÈgËvcn het bestuur te verlaten.
J-.vtr:l-rVt\tle s om gezoncheidsredenen; blijft in klubhuis-beheerskornm.
Dus vuor Jan tnoet in cle loop van het jerar oun vervanqcr qevonclin ujclrrlen.

llulglig+ng-tartq Vqn -Wfg. 10 Jaar lid, Uoorz. ,.rijst nc-rg op grotc verctienste voor
Ce vereniging. Llverhanrligt hem een bal.l noint met
inskript,ic.

l-licrna u-rorCt cle bcste slagman van hct tu.recr.le gehulcligr-1 : Boy Sutmut ler, rnet een
slaggemirjCeicje van 0.333. Kri jgt bockjc: i;Arnerika in Cc l,an van zijn spr:lter"
Kl-ubhuis cn terrein
Terrein Voorz.s er j.s een brief uitgegaan naar rJe Sportstichting

tuaarin verschillencle urensen nc.er voren zij n gcbracht,
R.:sultaat : Harsplekken tribune: Iek rr.rorijt a1'g;slcpcn en j achtlak

tuorclt aanqebracht.
Slagkooi : za1 u.rorden hersteld.
Duqouts s zullan aan zijkanten uJorCen clichtgunaakt.

Ruglcuningen u:orden vcrhooqrl; poortjcs u_rcrrlcn naast
clugout aangebracht.

KlUb-lfui.g SchrÍf tef i jke inspraakproce rlurc. Graag suggcst.:-cs in.jie ncn bi j sekr.
Afgulopcn jaar hecft het klubhuis opoclevercJ: Lí 27.000"=

r-lu L.rinst bellroc: I " 7. 000.=
Aktivitcitenkomm. benucmcJ . Vr;or cns he uit, hicrin zittïnq: Coby Sutmuller"
0ok zi j n ;r pIanDrtIr trlucr rnec te spelen in spcr'.-totr, " il it hourlt in :
N"S.F..-subsiilic.

Anricrc financicrinqsmogclijkhuden: subsitlie J 35.000"= (uc:rkgclegenhcicl).
0u le bouurkomrn. ulcJr van stals Trur]y van Hare Bcp ca,steleijn, 0tto Bor,
Jan Hcnc.lrikscn, Jan scogcrs, Jan schöIs, Han F:-ankcn, sinron Kersten.
Klubhuis gaat kostcn (a1s r.:p tckening)s t Í 25O.000.-
Graag suggestios vóór 20 aprir. Dp 2 mei vcrgailering hii,rovcr.
BuCoeling iss l juni c.lefinitief ontuerp gereccl;

'1 nov. pf en + bcstek
1 f ebr. rB0 goeclkeurinq of f erto aannilmor ronil;
vocrrjaar r80 g starten;
na jaar I B0 : gereecl .

AktÍviteiten: stickcraktie voor a1lu sckticsl
obliEatielcninq is rec,ls op rJan! gcbracht;
t,utr-; 

"

R._v,RQ_il1 stcl-t vcc.rr r.ii.r nrdnscn clie aI inget,.kunci h.:bbcn ucl
hcr-rgte tc brengen van clc Aang van zaken.
!,,Jràr-.-: ciit is r.,ok cie bcrloclinq op vrij kortc tcrmijne mear

moe ti:n tle plannen tastbaar zi j n.

TcL.l Su_ij[de_r a Gaat Trajanus ecn r.:igen klubhuis bcurr.len?
vcl-r4_e-: Ja; binnenkort hebbi,n zij ccn ciqr:n (nroJ-)xluohuis. Jernmcr,

f inancieel uas Llit rnoci mcLjgr: numon o

rlc-1t rnuc dat (l .m.v. hinqors gc1il in l-,..;t laaLljc qebracht uor,Jt"
Er is voel vraag in Nijmeqcn naar ruimtes l,rn crn fcest tc
';rganiserefl o ( an riit niet in nieuuc kl ubhuis?
Í'la; niet van rlc Horeca-uet,

Lcrtto - toto. Formulicrcn in beziL" [Jr,:,lj-g zijn 4 à S vaste
medcucrkcrs urfl clit van Jc grcnri t,e kri-joen,. Ulie? Cucn animo.

Rl-q_í:

Lcx U.



4.
1 0. rygdelicliqglln .ieuerlkommi_ssjlc

T,_ScijnCeI: 30 april: peanuthappcning 10.I0 - 12"30 uur.
Kontinuïteit van pcanuts is prcbleem. Proberen ulat, kaL,er t.,: krr,ieken
om peanuLs te begeleicien. Koncentreron op c..inguvinq honkbalvelcl ;scholen bena.jeren, aniÈre si:kties enz.
0uilers mecr betrekken bij vervoer.
De cl-t vercler mec; dat lrim Ab';1s hccf t bcrlankt a1s jcuqrlkr:miir lic.
Dc jeugCkommissie moet ucl_ aangcvu1rj ulr:rdcn,

Pq-fn+trqq, s Is er gosn mogclijkhcir..l om vrijLlaqavon,J eun uux met de pcanuls tc
trainen?

P-.lLlÀlrlelnq c Kan nÍet; 1e team gaat c,p tle vri jdogavcnrl traincn.
Kan evt. r.ltel van 17.30-18.30 uur.

Vqclr4-.- declt terlt:ops nag mee, tJat in h,lt najaar ucn vcteranentocrncoi zal
plaatsvindcn " [lorden veteranenteams v.ror uitgcnorligr.l .,

11 . RotL-lylaaq

Brq_ (q.f_g!-gn_rr_ Lustrum 30 jr.bestaano Dcen ue hicr iets o.an?
.V,;orz._ B Ja, uàt is nog niet bekcnr.l .
RqF -V_._t c OnLierhou,l kleeclkamers. Zien er vies uit"
!tLq-r;-,*:21 april urorrjt Cit in het HoofL.lbestuur aangc,<aart. lLJellicht vra

Soortstichting Laten schr.;;nmaken cloor schoon;roal<ber.iri jf ,
l]g!-§..:- ; JeugCkommissie o Graag taakomschri j ving. Heef t cleze ook bcnrc..,aiie n j-s

met seniorenteams? (achteraf blijkte Jat jcugdkomm" bespre!<ing heuft
geha.J mel coach 1e team)

V-9cI<r-s Taak jeugdkommissie s behartigen van jeugcJzaker en zorllen .]at er ecn
qoetle ricorstroming is cn begeleicJing van rle ji:ugcl ,

(tila enig hecn en uJecr gepraat u.rorr-lt'le r-lisl<uss-ie hiercver gesloten)
J.vrc,l"_Vs!ter hle r,,rorclt geluidsinstaLlatie bevestiqcl?
Vog!A". s Duz(r maken ue vast aan kommentaarpositie.
B.§lh_qlls_q verzoekt het financieel verslaql in het vervolq gelijk mct ,le

nctu1..rn te verstutcn.
Ign!*g3tr.lj-: Ik ben hicrop tcgen. Het versl-ag komt ilan vaak in hancien van

menson die hi.:r nicts mrjc tc maken hebben.
Boy: Can q;raaq er.in pauze inlassun om het financicel verslag t,..i bckijkcn.
Vourzitti.;r iiankt on 24.00 uur iucie r voor zijn/haar aan,uazigheic.l en r.renst
icCcr i,lcI thuis.

lrlijrnegrn, novcmber 1979 
"

11 
" 

tr " Raa jj-V. Strien,


