
Notulen van de iiir-einene Ledrrnver'gadering van s. v. De Hazenl<amp, ge*
ho.yden op maandaq 28 mell?79_ i! het klubjruis _ajàr1_gs_.!U!Í"lstsr'5seureq.

l\anr:.reziq uarcD 7 adspirant-l-edcn r:n 31 stemge rechiigde I eclenr lJaarvan
t hoofdbestuursleden.
Af uezig met kennis-;eving i i';levr. 1. Hendri f<sen, l"1evr. Jaspi:rs en de he-
ren J.i'1endr'iksen, l-i.Cas'ueleijn, Grotenhuis, L.Volmeijer, U.Haze1, Ï.
B0sman.

1 . De voorzitter heet i edereen hartelijk uell<om, in het bijzoncier de oud-
lecjen van de Hazen[<amp de henen H"'v. ]nqen, il. Aartsen en A. Hu:-sman.
Hij vertelt blij te zijn uieer de vertrouu-rde gezichten te zien en nirrkt
op dat er in ieder geval van efke sektie een aantal representanten
aanuezig zijn.

2. fr is geen lggl met betrekl<ing tot deze vergadering.

3. rJe W_lglgt zijn verspreid aan de sekretariaten en verl<ort u]eergegeven
in de Hazenkamper van december r78. tr zijn geen opmerkingen over. !e
notuien uorcien goedgekeurd.

4. Han [ranken verteli clat het georuikelijk is de j.ubiJ_affs_sell te onder-
scheiden en te huldigen in de voorjaarsl-edenvergadering. Deze keer is
er een uitzondering qemaakt in overleg met de reuniekorrmissie voor de
50-jarige jubilarissen. Han i-ranken schetst hoe deze avond die op 11

mei gehouden is, zeer gezellig is verlopen in aanuezigheid van 2 van
de 3 jubilarissen, nl. Jo van Neerbos en Loes tJasLeleijn. i-iel.ias [<on
t,oen [:eter Aartsen niet aanulezig zijn. fr volgt nog r:en applaus van
de ver_oaderinq voor Loes CasteleijÍ-r. Jo. van lrJeerbos is nieL aanuezig.
[]e derde jubilaris is Írretei i\artsenr IJe voorzitter spreekt hem toe
en zegL o.a. dat hij een legenciarisch figuur is, uaarbij hij u.reinig
over hst verleden ueet en daartoe dan ook het uoord geeft aan cje heer
il .liuj-sman. De heer l-luisman vertelt dat Peter Aartsen vroeger se[<reta-
ris van de vereniging is geuecst en dat hij 15 jaar bestuurs-lid r-,.las.

llij uas i emand die hard ulerkte achte r de schernlen en als el problei';ren
r,iaren altijd ee n oplossí ng r.,.rist. 0ok lre ef t hij nog deel uitgerrraakt
van cie reun'i eko',,rnissie, r.laar hij ontzetienci veel voor gedaan heeÍ't.
Namens de reuniekoi-ninrssie uordt hem een biijk van uaardering overhandigd
dat tevens een beuijs is van hun grote vriendschap. Na dil stukje ver-
leden pakt, llan het heden uleer op en vertelt dat er ook nog a1 eens
l<ontakten via Peier &'tsen ualen als iret ging om de eentjes. Door rriid-
ciel van dat kon'uakt, tue rden er gesr.rreiri.<en gevoerd met [ionrin e i.r€sse]--
c,1jk. ijmdat tue in ecn stadium zijn uaarin ue nogal r,:at geld kunnen
gebruiken vr;lagt l"lan F ranken of u-re in de 'Èoel.<omst nog eens vaker cen
beroep op irern mogen doÈn. llij feliciteert hem en cjanki hem voor a1
zijn verdiensten voclr De. Ilazenkamp. Applaus. i]e heer í-'eier Érartsen
ui] hierop een con'braprestatie leveren en overlrandigt di: voorzi'tter
;r50 jaar oesclrj.edenis van de Hazenkàfip:r. Het is i:ijgerrrerkt tot en
met hecien.
[r u.rordt nu een jubilaris gehuldigd die al ruirn 40 jaar ]id is en
nog steeds al<tief is voor de vereniQlnQr de ireer Jaap 5to1k. De voor-
ziiler spreekt irem toe en zeg; dat hij zich met lrart en ziel- aan
De Hazenkanip heeft qegeven. Applaus van d: ver-oadering.
É\1le 10-jarige lerlen uorden genoenrd: [riiriam Kerst-,en, Í',iicof e ui-inl.reni us;
zi j is zeer onlangs neCerlands kamp ioene uedstrijsl:ort, turrrGn !eiror--
den en ontvangi hiervoor specia-i-e feJ-icitaties, lraul Lecl-uscl heefL
hel vccrzitterscirap in een rnoeili jke :er iocje van De hazonl lariip op zich
!?norien, jaap Bogaards, Hans van VclprLeo irrudon. i\tlen uerden via een
applaus qehuidigd en onlv:l-nQen een speldje.
Afr.,:ezig ularent de 25j. l.:cien: de ireer J,Faber en de heeL-'F.v. lleerbos
on de 10j. leden L.Volmcijer en U.Hazr.l. Zij zuilen a1-'ï-en scirriftelijk
de felicitat-Les en speJ-djes ontvar-rcen.
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De heer van Ingen verrrreldt dat zijn doclrter ool.< a]- 25 jaar l-ici is v;ln
De i-lazenl<amp. Dit zaf aciministratief uorden uitr..lezocht en zij zai dan
alsnog ucrdi:n gehuJ ciigd. Zij 1.,:on deze avonC niet aianulr.:zig zijn.

5. Simon Kersten li-cht de ]:.qsIgtjnq toe.
i:iob van iiaaij vincit de l-iazenl<arrper urat laag ber-;rcot. Siroon vertel-t dat
irij is uitgegelan van een Hazenlian.iper van 20 blaezijo'i:n en ioorv. het jaar
77-'i C rnoet r,ren inkal-kuleren dat dat het jubiJ-eumjaar uas rnet extra dik-
[<e l]ezeni.<aíiirer., vcel f otoÍs etc.
[-te heer Aartsen vraagt uelke ald. er financíee1 nog zijn onderqebracht
onde r het, hcof dbestuur en of de be-oroti n! door cie verschilicnde af cJe-
linqen zijn goedcei.leurd.
Siriron l'iersten: badmint,on valt oncier het hoofdbeslr-rur en cle sel<tie korf-
ba1 uas voorlopig ook noc onder het, hoofdbestur-tr. tsij af d. honkbal is
rje i:egroting in de ledenvergadering geueest, alsmede bij de sekties
voet,bal en korfbal. 3ij de sekt,ie volleybal nog niet. Veider is de be-
qrcting samen rnet de diverse sei<tj-es gemaakt.
De heer [igenhuysen vindt de verhoging van de conlributie naari 3r50
uel uat te fors. i]ij vraagt hoe dat tot stand is gekom::rr. S.l,.ersudn
trtijst hern naar oe uiigaven vLn de begroting; dr: reservering klubhuis-
:louul! llet bedrag uat er nodig uas is qedeeld op l'ret aantal leden en
zo is qekomen aan een bedrag van J 8.50. Het is aan de vergacierinq ont

te bes] i ssen. l'1an Franken vertelt, nog dat dit, geen kurestie is dat dr:
sektie dit rnoet opi:rngen nraar dat het een bijdrage'is van ieder lid
van De ilazenkarrp vool het bouuen van een i.<l-ubhuis. 0p deze i,ranj-er
uordt eigenlijk i:rasr een qeringe - bijdriiclc ce vraagd.
fr zijn verder geen vragen over deze begroting. fr ulordt gestemd en
niet drie steirnren Legen r,:ordt de begrotinq eangeflei-rrertr

5. ;t"j:*u:_=JSgj:à%j-Ij.. i-ian Franken vertelt dat het hem overvall-en Ireeft
dat hi j ciit jaar af treoenci is. i-li j irad ai enige ti jd qeleden het vcor-
nernen gemaakt zich niet mei:r besci-tikbaar te sieilen, oriidat de ver'.Jni-
ging l-t:,t zce r ne aan het irart ligt, niaar hi.j zijn uerk en De itazenkamp
njet -litnQer met .-llkaar kan vereniqen. Hij vinclt dat je .j e als voorzit-
ter goed moe t kunnen inze L.l:en. ,iit, l<an hi j nie t, er is Le veel uerk
blijven liggen r:n ujj.l is tegr:n zijn nentaliteit.
Llmdat zich nog geen opvolqer lrecf t ::rangediend en hij ret vervel-enci
vinCt de ver. hier ploiselin-c mee oL-r te zac'elen, uíl hij de vereni-
ging blijven leiden tot zich een geschi-kte opvolger heeft aanEediend,
tot max.1 jaar.
Jan Schöls ver;c.l-t dat er binnen de sektie korfbal iemand benacierd
f<an ulorr:en, uaarvan hij dacht dat hij geschil<t u.ras. [r zal met deze
perscon [<onLal<t, tuorden opqel]ornen.
Ilan Franken zal- ueL lid blijven van de financiële bouukomnissie.

7. i)e heer Jan Schö1s rvertelt dat cie plannen voor een nieuu klubhuis
zich ontuikkel-en zoals veruracirt. 0n'rstreeks nor*rb""GffiÉ6-l;
de nlarrn.-rn op technisch niveau verder uilqeurerkt te heL-rtren, zodat
in het voorjaar aan de bourLt kan begonnen u:orden. Na 7 maanden druk
bezig zÍ.jn zou het er in lret najaar 1980 moeten staan. [r r.rlordt ver-
zochL, om de definitieve plannen nog een keer rond te sturen naar a.l-
le sekties. Cp de vraag of iret tr;erk uordL u-i-tnesteed of dat er zelf-
uerkzaamlteid aan te pas komt, ant,uccrdt Han Franl<en dÉrt ue daar nog
niet gelreel uibzijn, het hangt samen met een vorm van subsidiËrinql
om mense n aan hct uerk te zctt*-o ci ie geen u.rerk hLrbben.

8. Ton Te uni.esen vertelt u-rat er to geleuren staat, ti-i dens I-ret everEri'_eiilsn-
ui:ekslrd op i 5-1 6 juni. AlLes ulorcjt nog een keer duideli jk vermelll in
de HazenkamDer.

9. [r zijn aI v,rrschillsnde aktjvit_citen gestart yllg.q hSt.kl!!I,ujs.
orBo De st-i cket-ac'hi g. Je.n Schöl-s ruordt l-redaiikt voor zi jn ÍilEC1 eui:1.-
ki-ng daaraan. Bi j c1= s;e ktie gyrnnast'i ek j-s deze ;.il<tie noq niet gcs l-art
onrdat ire t een te qrote l.<-1us is en z: j er zo v1a,,l< voor- de grote vekan-
iie nict ZoVíjiil van veiuJailrtr:n. Zrj oegin[ien eI l-r:.,1i si.!tLrtÍti]r;r mEe.
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[r uordt voorgeste]-d orn per sektie een prijsje uIt te loven voor de rleest
verkocirte st,ic[<ers. b.v. 1e prijs j 15r-, 2e nri-js j' 10r--r.3e prijs L" 5r:
Flierbij moet uel ddn reget gehanteerd uorden. Dit rnoet dan even uorclen
verine I d in de Haz e nkarnper.
ile sektie korfbal gaat starten net, de toto. Bij het voldoen aan bepaalde
vooruaarden [<an ook daar nog subsidie iuorden aangevraagd. tlet volgende
seizoen zul-.Len zij op rJoËnsdagavond in hei klubhuis ri.iensen aanuezig lreb-
i:e n om deze totote innen, verder za1 er bei<endi-reid aarr oegeven u:orden i n
de liazenkamoer.
Van de aktivitsilenl<omrnissie zijn er nog m..rer p lannen zoals, verkocp van
l<leine artil<e'1 en etc. De plannen moeten nog verder Liorcien uitlteuJerkt.
L)e nrensen die hebiren inqetei<end op de bouurstenenaklie zul-len binnenl<ort
ber.iclr ontvangenr

10. gtqlutqn. De vereniging is ingeschreven in lret Verenigl.ngenregister van
de Kamer van l^,oophandel ap 22 mei 1979 onder numrirer U- 144498. Iedere
sel<tie heeft hiervan berichi: ontvangen.
De statuten zu1len velder uorden uitgetikt, zoals ofici,;va€r de llazenkamper
en dan per sektie versiireid ulorden. Voorgestelcj tuordt om de onslag van
iret in t-roduktieboek je te han'ueren.
Verder za1 per sekiie een huj-slroucj elijk regelement kunnen Llr:rden vast-
ges te1ci.

i'l .Jan v.cJ . Uegte vraagt uJaarom he'c van de hand geuezcn uorcjt als b.v. de
sel<t,ie voe i-baL nieuuc aanne-ldinoen l<rijgt. I-lij vindt, ciat je in een nieuu-r
klubhuis toch vr-ror een behlorli.jt<e beze Lting tiii.,:nt 1-e zorqen.
Ge rard Francissen vertelt dat er op r;reerder'e pun ten moeili jkheden ligqen.
Zoals, trainingsruimte, voor de jeugd op trrocflsdagmicldag etc.1 leiding...
l-lan Franken vriaagt of zij toch dil punt eens ín irun i:estuur Lui.l-.1-en be-
st;re i.en en zeg,, ciat zi j er tocl-r Lenm.insl-e voor oÉen moeten staan.
llick i"iorst,arnje s'i:el-t lten vc-,or om eens met cJe sel<t-Le korfbal- ic [<ornen

l,latenr hce zij de jeuqdopvang hebben benacJerd.
Dick Korstanje vertelt dat er plannen zijn om een nieut.re sel..tie op ie
lici-rten, nl. een sef<tie hockey. Zij zj-jn door ieirand benaierd en aan het
einci ven het ctes,-,rek uas cie kon[<lusie om iret maar te velgei:en uit iret
oogpunt vcru ie akl<ornodatie ciie Br qeriiiron niet i s.
Zi j zi jn over de al<l<omodatie noq eens gilan praten bij de irecr I if :l<ert,r
rnaai zoncJer resufta:-:t. De enige inogelijkireid zou nog zijn drr,t i:.v.
Trajanus zou uiilen verhuizen naar Linr:lenho1t, in dat geval ceeflt Ce

Sportsi:'-chting vo1lecjige rnedeuerk'i ngo llij vraagt of het hoofdbestuur
aisnog een oplossing L,.r'i1 zoef<en t.a.v. de ruimte op iJi-nkelsteeg, b.v.
rlidciei-s Fen gesirrek met het bestuur van -ira_i anus.
Han [ranken zegt dit voorstel over te nemen en t(ontai<t, te zoeken met
d e s. v. l-ra j anus.
lJa nog oen vraag aan al.le sel-<ties om lrun i<opie voor het nieuue intro-
duktieboekje voor B juli in te leve::en bij de redakliekommissie,
r,"rordt de vergadering rret dank aan de Leden vcor lrun aanuezi gheidr gc-
sLo ten.

s el< ie'uaress e
A.C.v. Staveren- v.ci. Zuaan
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