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NOTULLTI VA:['I ,),il ,iLG.;i,irT'i:i L.iJ.r'l]]IIilitGlllrfltING VAiV s"v. DE IIAZENKAMP, S,TIT'IE KORFBTiL
OP i,trgg'151A[: 20 JUI]I 1979.

Àanv,rezig lyaren J1 stemger,n.:hti.gfl,. r,r,J.ert. Jet S]ot had, wegens ziekte bericirt van
verhind.ering gcstuuzd".

1) 0penin6._ De voo::zitter opende llc vcrg,ad.ering met een harteliji.t welkom aan d.e
aanwezigen en stel-de voor on enkele punten van d.e agend.a te laten valLcn en
enkeLe arr.cLere punten ];oe tc ví1,)gc-jlr,.

Jan Schöis schetste i-a hei kr,rt d..: ontwikkclingen rran onze vereni-ging in het,
afgelopen ja,ar en ge,Íi enki:iïl punten aan die in ;te nabije toekomst aan c1e ord.rr
komen zoal-s: a) f9t-lOe start ho-a',r k1ul,Ïruis

tr) Huishoudcl.ijk t:i-,Èj'!:),r.enillrt wordt komend. seizoen aan gelrrerkt.
c) l,: statu;en" van r1e spr:rtvereniging de llazenkamp zijn de notar:.s

gepasscerd,,
cl) iic:ncnd i:,,:--zo,:-:,". i!,1.i:.Íf irt)oïaI eerst de senioren jloepen in micro.

shrr-ls 3p(.)--í:.-1 .

(Stefal .-.,-.i-l..,"oas1aLt varr cle stand. van zaken bij Visscher Sport)
e) "j-jarci.plan'ï opsit:-'l-1en d-oor het bestuur.

2) tlotulen,-vori,c,e ver.::;;ader:,n,-1 (2í. ja.nuari L979)
I{a enkele o..rmerkinë'cn g':ed6ekeurd..

l) Post. a) lrief mi:+; clank vo:-rl d.eelnaj':]e aan het toernooi vanrt\r'ancLel-bostf
b) Divelsc jclr,r',rl-icÍ.ll -,,'nn hct bonCsbureau.
c) Otfic -l i-- 'i;oÈlatir'.,r i,ot het K"1{"K.V.

4) Begroiiug " r)mca-; ier ilor zi,jx is, lj-chtte i)ick Korstanje de begroting toe.
Belan.pijhs-,': ,run'ii ïii1s ,-li con1,r:j-'lrutie verhoging. Voorstel in c1e begrotinp;
ri,ras 'lezc con"tr::.but*e Írrlt ,) " ?.. -- t,: verhogen. lir was nog een alte::natlcf r.'alc.'-s+,.-

d.at r'llechnisch" mi,rrd.er aanirekkelijk was n.1. clezelfde rnaandcontributie maar llrl
over l-2 maanclen :i"p"v" d.e 10 ne:rnd.en van nu.
Teze 2 mogr.lijkhedc-n lvercl :r. Lt ste;arning gebracht:
uitslag: i! llie.rnt:n .ró,i:r 12 na,anden

12 s-;erqnen ,lcr,jr Ii) n.-ranclen + f .2|--
z[ trn-;houdini;en.

i1ick Korstanje };eantrn'cordcle n"og unkel-e vragen omtrent materiaal , kursussert, re1s-
kosten en bond.sonkostcn.
Daarna vrerd de heJ-e be6;rotrn{ (r;ret i.nbe;rip van bovengenoemd.e wijziging) in stenn::l;-
geiracht, uitslrge ]0 s'-ce;raire::t voór

,i. :;ten -i;.,9e]1.,

rilaarmee de bei-;rotin6 we-ci aailgenotilcr..L ilèt rtank aan d.e SamenStellerS.
5) Rfscheid Jan rle llock. \,'an'llhea,1e Bock ha"clrlen we reecls eerd.er afscheid. genomc:l-

I'Ju viel Jan d.eze 'rceïtrt.: beuri. Jan Schöls d.ankte Jan de Bocli voor het fijnc',,'e"i'r
wat hij voor ons gcöaan heeft cn zette Thca in c1e bloemetjes en overhandig'1e
Jan een kado^

In zijn ,lankuroord. memoreeÍdc Jan rle Rock '1e Leuke tijcl clie hii bii ons heeft d.oor"
ge racht en d"at hij hei f.i-jn vonCL iets van "plezier in korÍ-balLenrt over te mogen

brengen op d.eze mensen" Hij heeft rnoeten kíezen tussen 2 hobbyrs en koos uiteind.elijk
toch iLie and,ere ttpopperJcas;';'r..

6) Verkiezing ni'luwe'br.;stuu--lsleclen"
Tijclens tle l-ed.envelgad.ering 26 januati uas het zittende bestuur opnÍeu',,r herkczen.
tsij de volgertrle algemene ierlenver'tlad.eri-ng zal een geheel nieuw bestuur gekozen
I/tIof den.
Ing:rid. van Duren lia,1 tc kenner; EeEeven vanvreie te drukke werkzaamhed.en uit he-,

bestuur te vrill:en tred.en, Voor hari in d.e p-]-aets had het bcstuur Lieke lrlilleme
als kand-iclate voorges-be1d"
Lieke rir,Íilleme en Jet Slot lverdcn cloo-r d.e Algemene T,edenvergad.ering henoend tot
1id, rcsp. penningmeestcresse van het bestuur.

7) \rerslagen coru,ii-ssi:rs.- 
a) Namens d.e E'C. ileoct lrL-rirl- vl{n I)u:ren verslag:



Verslag: E.C.

Eerste ve::gadering is gehouden
hamer gezorgd" wat noocLzakelÍjh
16 februari korfibal"

op zi februari, we hebben eerst voor een voorzitters*
b1cek"

17 februatL 18 inensetl gnan chinezen in verband met oprichtingsid,ee van Dick.
1 maart lisco --improvisatie cn lo,cerij van Chris"
2 maaxt korfbalfilm van llonnY.

10 maart Finale in Dcn HrlagJ. lhutrus-Lha]Ien"
JO april weclstrijclen Seniorc-;n,* J,-ir:io1:en en 2 Itecreanten teams.

in verband" mct ons eenjiiri-g bestaan" rs Avond.s groot feest in de Novio
kantine, aanl;eÈi-ell oils eigen cl-ubhuis veel te iclein is.

2-1-4 Ju:ai kanp:rcn i:, 0-s,rc:";--;k net Tilburg toernooi.

PTOGRAr}{I1A Seizoen '79 / e0 ,

Voor het begin van het ni cL ic seizoerr g2,an we op een zond.agmiddag bovrlen.

A11een voor Seniot.,'1- Èt1 Junir,.:en" j)e J.C. moet voor d.e aspiranten en pupillen zorgcn.

Een uitzoncl.;ring cLaar gelat-"eil .

De disoo t'iordt -/a.ker |rrrhaalcl .

rfgevrisselrl rqei e en d-le:'rsavond-.

Ock za1 er cen filnavoncl(net bioscoop film ged.raaid.) gehoud.en worden.

Daarbij z-ullen ,ye voortaon f. 1-r-- entree peI pelsoon" gaan \rtagen.

Ile Sinterkfaasa.roncl zulj-cn l,.e i-e',s anders gaan opzetten. De kleintjes ís mid-dags

i)e Nieur,,ijaa.rsj-nstuif vrortrt niet meer op l januari maar een paar d.agen later gehouclen,

Ie oprichtin6;sgeclachl,i) vÍLn I)ick vrortlt op U februari irerhaald met een betere chln':e'::

i(orfibal word-t a,l}een Ca::naval .
l,lensen c1íe liet van Carnaval- hcud.en krijgen genoeg gelegenheid voor and,;re dans-
avond"en"
1;e l mei viering: (ons bcstaan)',nordt ook herhaald. Met Hopelijk meer initiabieven
van andere nensen, IIc.t kont altijd- op rJ.ezelfde mensen neer. En tenslotte het
kampeervreekencl zal il:, een andere vorm plaats vind-en' We zullen in het begin van

van competitie een enquete publiceïen vlaar ied.ereen zijn of haar suggesties
kan inlevererl vrror de edn of and-ere avond'
l{a allc aktiviteiLteir tenslot+;e noil dc fooienpot Yan d.e E.C. Hierover werd nog

iets gezegcl en dit vcrslag werd. §etekend- d-oor de led'n van d'e E.C.

Namens dc JeuE:'3coii,ilÍssie cleerl r\nja verslag:

Aktiviteiten: 1" wedstrijilsecretaníaatt
- opstelli;igen
- schei'lsrechters
- vel-,lcomilissaris
- afscliri;vingen
- Ingrid belt voor asp" d.ie bij jun. in moeten vall-en.

rcíj slecht weer, gaat d-e wedstrijd' vrel door?
2. Oefenlved-strijllen: ervaringen doen pup' + asp'

goecle oeíening
goed kontakt overige korfbalver.

7 Tcernooi! zorgen voor leiding
goed.e velc],

eventuele problemen kind-eren: ziektes
schoolmoeilijkhed en

Ploeg (mensen d'ie e:

in sPelen)
funktie van het korfbal
vervoel
oud-ers interesseren voor korfbal (recreanten)

zorgen d,at ze op tiicl aanr,vezig zijn en op het
tijà opvullen Cat ze niet hoeven te spelen'

bezoeken: Lind-enholt oud"ers opvangen4. OuC-er s



l. Nevenaktiviteiten: spe1mit1.cLa6; jeugd,,
Vercler niks van gekonen i/egens tijrlgel,rek i.v.fi. andere taken
zoals: training gcven + vooïbereid.ing

leid.er zijn
vervocr zoTqen
afschrijvingen-

Bowl-rnicldag + pickni cken + spel van Rob niets van gekomen van

cornmissieletLen

wege tijdgebrek,

6. Nieuwe coruiissieled.en i.v.m. vertrek van ï/i1lem Anne en Petra.

Namens d.e Twaalftalco;,ri;tÍssÍe

Nar:ens C.e J. C .

d"oet Stefan Versl-ag,

Na vele uren discussièren in aanwezigner.I van bestuur en feden Ís er met de
afgelopen jaarvergadering ecn T,C" van start gegaan. Aangezien de vereniging
in d.ie tíjc1 nog vreinig leC.en teIclc, kreeg deze comraissie beperkte bevoegdheden,
waarbij ondermeer alle 1ed.en mee wilden beslissàn met betrekking tot opgave
van twaalftallen, opstellingen, etc,
Echte T.C. versgad.eringen lïaren eigenlijk no6 niet nod.ig, d-oord.at het led"en aantal
bij senioïer1 en junioren nog vri; gerlng was.
Er ziTn verschillende toernooien gevrcest zoals b.tr'. naar Apeldoorn, Tilburg en

-Iortmuncl .
Ook zijn er nieu'rye trallings6roepen sanengesteld hetgeen nogal wat stof d"eed.

opwaaien.
Vercler 1ïaren er de nornale ll .C, ucrkzaanheclen zoals wedstrijd.en kijken, berichtjes
in de Ha."enpeper, coni,acten l-eg,.,;en met nieuwe Ied.en,, afschrijvingen voor de trainingen
regelen, oefenwed"strijclen organisereli enz. I'lu het er op lijkt dat ons leclehrantal
groter is clan het afgelopen jr-..r en waarschijnlijk nog zal stijgen is het voor de

huid.ige 11.C" niet meer mogelijk te werken op dezelfd.e voorwirarden als afgelopen
jaar. I)aarom treden wíj af, inaar zijn wel herkiesbaar in een comnissie met vcl1ec1i6e
bevoegdheicl zoais bij ied.:re nr:rmale T.C"

Getekend. d.oor Stefan, Rob en Janny.

Irick Korstanje gaat op het verslag van d.e T.C. verder in. |le rr1aag is nu
ItHoe verderr'? i'Iet is cluid-elijk clat C.e T"C. op de huid-ige manier niet kan functionelen"
0m c1e T.C. in d.e toekomst neer houvast te kunnen bied.en, heeft Dick l{orstanje een
concept rrBasis planrr sanen..,.jste 1r1 clat voor rte T.C. als discussiestuk zal gaan
dieraen van waaruit men d.c d.efinitieve beleiclslijnen voor cLe T.C. kan vastleg;;en"
Na r1e vakantie zullen bostuur en T.C. over d.it plan in ver6;ad.ering gaan spreken.

B. Benoenirtg T .C .
Iiet bcstuur is van menin6 d.at d.e T,C. uitgehreid. d.ient te worrlen tot 5 personeil , d:e
gezamenlijk 5ssshil<ken over d-e nolige ervaring en inzichtr maar vooral- het
vertrouwen hebben -rr,n cle feCen om na.:Ir eer en geweten te hand.elen bij o.a.
Ïet s.zrrrensteflen van ploegen,
Jan Schöls lyas verheugd over Ce bereid.heid van de T.C. ledr:n zich weer herkies-
baar te stellen in c1e nicur','e T.C.
i,targriet Schöls op veïzoek van d.e huid.ige T.C. en Ton Soete$ouw hadden zich reed.s
eerder bij het bestuurr karrd"iÖaat gesteld voor de nieuwe T.C.
Staande c1e vergadering sl;eld-e ook Peter Polman en Hans I{ijman zich verlciesbaa::.,
Er volgde een scl-l,riftelijke stemming voor de nieuwe T.C. waarbij d.e volgende
personen lverden gekozen: .|"ïar:jriet

JarulY
Ton
Stefan
l"tcb



I Jan Schöls wnest f,e T.C. veel succes met hun ni-euwe taak.
De vergaCering ging -accoord met het voorstel nieuwe bevoegd.hed.en T.C.
Deze zullen d-us nad.er uitgewerkt worden. Jan Schöls d.ankte ook de and.ere eommissies
voor het vele werk d.at zij voor d.e vereniging hehben verzet.

!. Rondrrraag,\ --a) iians Nijman t,a.v. opleidingen: Hij roept iedereen op zoveel mogelijk
mee te doen net d.e kursussen díe in Nijmegen gehouden word.en. Selangstellend,en
kunnen bij hem terecht-

b$ tr'rans v.d. HeÍjd.en t.arv, stickers. Hij vra^ag-b ied.ers med.ewerking om voor het
nieuw te bouwen klubhuis zoveel mogelijk stickers te verkopen en dankt
ied"ereen die het bestuur het afgeX.open jaar hebb,en geholpen.

10, Sluiting,
Niets meer aan d-e ord,e zijncle sloot d.e voorzitter ond-er dankzegging voor
ied.ers medewerking d.e vergad.ering"

Voorzitter Secretaris

Ja:r Schö1s trba.ns v.d. Heijden.


