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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 1? deeember 1979
ln IreJ clubh_uis aan_de_LjinkeLsteegseu,Po. _ - -

Aaggez_iq : 21 stemgerechtigde leden, u,aarvan 9 Hoofdbestuursleden.
Afrrlezig met bericht van uerhindering : A. Huisman, G. Bierman, 3an
Hendriksen, Iet Hendriksen, Rob van Raay, lYlarijke van Raay en Jan
SchöLs.

0peninq

De uoorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanulezigen
harteltJk urelkom.

Post en mededelinqen

Bericht ontvangen betreffende geboerte van een dochter van Peter Kokke.
Verder geen bizonderheden.

3. Notulen

De notufen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 mei, 1979 uorden
zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Klubhu§

De voerzitter schetst de onttrlikkelingen in het afgelopen jaar rond de
nieuubout, van het klubhuis.

Het oorspronkelijke idee bras, dat op het complex tdinkelsteeg diverse
sporten geeoncentreerd zouden kunnen uorden, uaartoe t.b.v. de gehele
veraniging Ben nieuul klubhuis gebouud zou ruorden. Hiertoe blerden er ver-
sehillende financi'Éle akties gehouden. De opvattingen betreffende deze
akties uaren bij a1le secties niet gelijk, aangezien verschillende secties
zelf ook geld nodig hadden.

In cJe loop van het jaar ontstonden er problemen rond het genoemde oor-
spronkelijke idee. De sectie Korfbal heeft te ueinig accommodatie op iJin-
kelsteeg, zeker in de toekomst met de te veruachten groei van de sectie.
Er zijn besprekingen geureest met de Nijmeegse SportsLichting. Hier kuram uit
voort, dat de huidige accommodatie in de toekomst niet uitgebreid kan
ulorden. Gezien dit Laatste zal Korfbal uaarsehijnlijk naar Lindenholt ver-
huizen. Dit zal echter nog urel 4 à 5 jaren duren.

[en tureede punt is ook dat de sectie Honkbal in ].edental blijft groeien.
Uiteindelijk heeft dit alles qeleid tot een andere beslissing van de Klub-
huiskommissie en diverse secties. Dit betrofl dan in hoofdzaak een eenvou-
diger en goedkoper ontuerp van het te bouulen klubhuis. De brief van de
sectie Honkbal d.d.19-6-19?9 vormde hierbij een goede bas5.s; deze gaat
m.b.t. de stichtingskosten uit van de huidige exploitatie van het klubhuis.
Het bedrag dat aan heL nieuule idee ten grondslag ligt, bedraagt ca.
fl.80.000.

Er zijn nieuue bespreklngen geuJeest tussen de Klubhuiskommissie en Honk-
bal; een eerste schetsontr-uerp is gemaakt, dat binnen het raam van fl.
80.000 ligt. Hierop tlordt nu konkreet verder ger,rerkt.

L.v.d.Sloot: Past dit goedkope kLubhuis in het plan van de gemeente?
(puntdaken )
De plannen moeten doon de gemeente ulorden goedgekeurd-

L. v.d.Sloot: Er achteraan blijven gaan of andere vereniging tr,linkelsteeg
eventueel toch gaat verlatent
Hierover is ureinigs positief te verulachten.

5' Kerste'' 
33,ï:i;ï:%:'"ï;ïïl.Hl"*l::'i:;'-ïll'3ïi"=:l'ï"-;::::: ï::'::
sectie Honkbal komen. 8le Beheerskommissie klubhuis zou dan op-
geheven kunnen urorden.

1i. Zegers: LJat gebeurt er in de toekomst met de extra f1.3r- kontributie
van de l-eden sectie Gymnastiek t.b.v. het klubhuis?
Dit zal tezijnertijd uorden besproken.

-2-



v

-2-

5. Jaarversl-aq.

F.v.d.Heyden: De mutaties van het korfbalbestuur zijn niet in het verslag
genoemd.
Deze vaflen buiten het bedoelde seizoen.

Het jaarverslag van het seizoen 19?8-1979 r,lordt verder zonder opmerkingen
goedgekeurd.

6. Financieef .iaarverslaq
Simon Kersten geeft toelichting op dit verslag.
Het verslag van het l-ioofdbestuur uordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Gekonsolideercj verslag: Han Franken benadrukt het verlies van de

sectie Korfbal. lYlet het sectiebestuur zijn afspraken gemaakt over aflossing
van dit verlies.
Financieel verslaq goedgekeurd.

Kaskommissie.
Uan deze kommissie is niemand aanrrlezig.
Han Franken Leest het verslag van de kommissie (tevens kontrole ledenadmi-
nistratie) voor. De kommissie verzoekt hierin d6charge te verlenen aan

Simon Kersten en aan Ria Kersten.
Dit rrlordt door de vergadering bekrachtigd.
Leden kaskommissie: Rob v.Raay is aftredend, stelt zich herkiesbaar en uordt

als zodanig herkozen.

Simon Kersten: Eegroting. Door diverse onkostensti.jgingen zullen de kosten
van de Hazenkamper (gem. 24 paginas) met f1. 2.000r-- omhoog

gaan tot ca. fl. 7.300r-- per jaar.

Han Franken: bedankt iedereen die meegerrrerkt heeft aan het doen tot stand
komen van aIle zaken in de vereniging, al het ulerk en a1le
inzet voor de vereniging.
Bedankt speciaal UJim Iking voor het ulerk in de redactiekommis-
sie.

7. l.lgggties Hoofdbestuur. Àftredend s.van Staver€lr1 sECrr
Bij acclamatie benoemdS Prvau Staveren.

§ Han Franken memoreert zijn besluit tot aftreden; van de 1-jarige verlenging
is reeds een half jaar om en er is nog steeds geen nieuue kandidaat. De va-
cature bestaat noq steeds. Zijn besluit om in het voorjaar af te treden is
onherroepelijk.

8. Huishoudelijk r.eq1ement.In aansLuiting op de statuten moeten deze nog komen.
Ger Biermans heeft zich bareid verklaard om ontuerp van dit reglement voor
de vereniging te makenr
Na vaststelling kunnen de secties hun h.r. hierop maken of afstemmen.
Frans van de Heijden: Korfba! is reeds beziÖg met dit huishoudelijk regte-

ment. St,elt voor om dit dan een voorlopig karakter te
QAV€Íle

9. Rondvragq.:

llia Kerstens De feestavond heeft car Í 1.000r* gekost' Gaat de aktiviteiten
commissie door?

Han Franken: hiil grrag dat de A.C. door gaat. De bestemmingen uorden in het
H.B. besproken, Het H.B. heeft geen mening over ureer een feest-
avond in het, komende jaarr Dit moeten de leden beslissen.

J.ten Dam: benadrukt het belang uan zorn sporfdag/ feestavond voor de gezame-
1i jke verenj-nging.

S.Kersten: Het nuttige voor de club uas meer de sportmiddag, daar Liaren meer
Hazenkagpers aanuezig dan sravonds.
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GrootEt,e onkosten liggen bij de feesttent en de muziek.

R.Kersten: Vraagt of de stickeractie bij de secties gymnastiek en volleybal
d corgaat.

LJ-Zegers: De sectie gymnastiek zal zorgen dat de stickers voor 1 aprilr80
verkocht zijn.

J.ten Dam: Bij de sectie volleybal verliep de verkoop erg moeilijk.
Verder ui1 hij nog ueten hoe de verhouding: Hazenkamp- Gemeente
Nijmegen is.

H,Franken: De verhouding met de Nijmeegse Sportstichting is uitstekend. 0p
lager niveau in de Spr:rtstichting blijken de verhoudinqen minder
goed.

J.ten Dam: AIs de sectie honkbal de clubhuisexploitatie overneemt, wat ge-
berrrt er dan met het elubhuisfonds.

Han Franken: Het clubhuis blijft een clubhuis voor de gehele vereniging.
liJat nu bijeengebraeht is, korn! ten goede aran de bouu van dit
clubhuis.

S-Kersten: De hoofdmoot van dit fonds urordt gevormd door exploitatie van
het, huidige clubhuis. (ca. Í 8.000r- per jaar.)1 Stickeractie,
de opbrengst van de Grote Clubactie moet nog binnenkomen.

tLi.Zegers:-De l-ichamelijke toestand van Rita Koppers is uegens de nasleep
van het ongeval, niet besti zij lijkt voorlopig niet beschikbaar
voor haar u.lerk.

-Gymnastiek heeft op 2 en 3 mei 1980 een groots Turnevenement geplandt
u,aarvan tevens De 0pen Nijmeegse Turnkampioenschappen een onderdeel
za1 zijn. Dit zal ulorden het Scholten Turnevenement. (sponsor).

-Bij hun bestuur bestaat nog steeds een vacature voor het secretari-
aat.

S.Kersten: stelt voor om hiervoor een advertentie in de Hazenkamper te plaat-
sen.

l.r.l.Zegerss- Het .Ledenaantal bij de gymnastiek loopt langzaam af .
K.Dingelhoff : Indien besloten r.rrordt tot evenementen-mj.ddag, datt,-. gaarne tij-

dig contact opnemen met de sectie honkbaL i.v.m. de beschikbaarheid
uan velden op tiJinkelsteeg.

S.Kersten: De subsidieaanvragen moeten voor 15 jan. a.s. bij de gemeente ulorden
ingediend. De secties zu1len deze met spoed moeten invu.Llen.

liJ.Zegers: Is het mogelijk dat het H.B. een brief sehrijft naar de Sportstichting
met het verzoek om diverse n,:odzakelijke materialen in de gymzalen a,:n
te brengenr

H.Franken: Als de sectie gym. de stof hieruoor aandr aagt, dan zal het H.B. dit
ve rz0rgen.

S.Kersten: Vraagt, nog even de aandacht voor de Grote Clubactie. lïet een betere
organisàtie i.u.rn. langere voorbereiding ete., kan dit veel geld op-
brengenr Volgend jaar september loopt deze actiE trJEBrr

l/.Zegersl Stelt zich nu gereserveerd op t.a.vo de secLie gymnastiek i.v.m. het
vele ulerk.

De voorzitter dankt om 22.30 uur ieder voor zi-jnfnaat aanrrlezigheid en uenst ieder
uel thuis.

P. V.5.
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Nijmegen, 10*12-1q79

Aan: Het bestuL!r vrn 3.v. de llazenka:';p.

In een viertal krrntroles zijn door ons, leden van de keskontrole-
kommissie voor het seizoen 1978*19?9 ge!<ont:-oleerd en in orde bevonden:

a. De boekhourlinq van het hogfdbestuur en de sekti-es gymnastiek, badmintgn

en korfbal.
b. de 1edenadministratie van het hoofdbestut.!r en de sekties gymnastiek,

badninton, l<orfbal en vo-Ï1eyba1.

Voor het veelomvattende uerll van qenoerrcJe kontroles is tev':ns de hulp
ingeroepen van de Hr.C'Bor.

Tevens heeft op ? deCember een sJ-otqesprek plaats qevoncien tussen de

heren !l.van Raaij en S.t(ersten over het financieel verslag van het hoofd-
bestuur en de sekties.

De kr:nmissie verzoekt de verqaderinil ain de Hr.S.C.Kersten als penning-
meester van het hoofdbestuur en boekhouCer voor de sekties qymnastrek,
badminton en korfbal vollediq decharqe voor zijn beheer te leveren'

Tevens verzoekt de kornmissj.e mevr. wl .l-l . f .Kersten-de Jonge a1s adrnini-
stratrice voor de ledenadministratie van hoofdbestuur en qenoemde sekties
decharge te verlenen voor het door haar Sevoerde beheer.

De kommi.ssie acht het noodzakeli.lk Ce v'-'rgaderinq attent te mal<en c1] de

neqatieve resultaten van 5 van de 6 sekties.

Het totale verrioqen van de uerenigj.ngr is hierdoor, afqezien van het
klubhuisfonds, afqenomen met een bei-]ra! van bijna f 5.000r-.

Leden van de kaskontrole kommissie

G. Biermans

0. Bor( toe


