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Bg:"@1er]-vqr verhinde::ing: Stefan l(orsta;rje, \fieke l(orstanje, Inrans l{Íl1enc
leden.-a€4l,Ie.3ré,l JB s tcnger:ecliti gde

1) -O,p-e*ngrg
Jan ,scnafs opend.e de vergadering en heette alle aarn,rezigen van harte well<om en

stelcle voor cle vergaciering vo16'ens de agenria af te i^r erken en v-roeg iedereen zicir
aan r;-e tij<L te hou-clen. Voorts I'ang }r1j in zijn openingswoorcl nog even op errlcele
plnten in zoa.ls d.e verslagen va;r secretariaten en penningmeesteresse waarin ons

een contrj-butic verhoging te rriachten stond-.

2, J[o;[p-eg.g4;o-r;.g>^.-vggtqgc-1ii1g*Q-+-Sg-:9- fn dÍe vo::ige verga'Jer-lng: lva-s

verzoctr.t cle vcrslagen en no-bulen niet r,teer voor te lezen, vandaaro i/cl- n;r'r
iLe voorzit'ue:::rog even enkele printcn door en werden cle notulen gocCilcl<eurdo

l) ^ Jsnrq.{.elqf,or
ile1; jaarvcrslag vaur clc secretari-s }<on nen in het Hazenpeper Lezeno lrlaar: aa,n*
leiciing van hct prrnt rtledenil steldc de voorzitter dat lec1en varr de I-Ia"zenliamp
cen;)-e.arc-o:*g;rE'bÀg- verschulcltgd zíjn, m.a.w.i wanneer men zich a1s lici a"anr.ie-:1ci'u"

is mcn rroor ecn pSSl_i+-ei..]5}_, i:rulers worden voor cleze leden cloor clc ver:e:tigin,;
yg-o..n_c-c1l_h:q-1_J-q?+: onkostcn gemaalct. In ctit verband vloeg de sccrctaris de
leaeí .tiíïó1TJna-3aar gecn 1i-cl meer ,,riI1en zijn clit (liefst schriftelijk)
-vjgf .J j* ji.rn-i_aa"c;.lep.§o*orq-!,e-.Je:'ell_i-
De J..1, Lieei't er,cnals clc rI.C. geen jaarverslagen in§elevercl oraclat zíj van zLcitzcli-'
vcndc:n nog tc kortc tljd- bezig'te zijn, bovendien staat he-b necs'be-in c1::

notrrlen in .'t I{azcnpepcr, De T. C. had een kortverslag samengesteld"Liöor
llargriet l.rcrcL voorgelezen.
l'{aar aanleiding van clit !-'oCo vcrslag r,rerd gevraagcl nog net training*ea.Lrssarlen-
s-i;e1ling te wachten na dc nodige gesprekkerr. o.a. rcet Ad van Hcumen op voeusdag
28 rnei,
De weclstrÍjclsecretaresse lrrocg dc llroC. tiictsit te cloen een i?late afmel,iing'cnI
-9.t 
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Henny lLr::kens stekle voor, eerl persoorl van cle cliv. ploegen aerr te lrijzen voor
informaties over hc'b al d-a-n nict cloorgaan van weclstrijc)-en (b,v. aanvoerC.er, plocg-
leicler of coach) bij slech-b l.rccr en clergelijke.
1.{i11y van locn vïoc3 orn een gesprek r,ret Erert van Beek, llntoon van l?aay en d.c
jr:rrio::en, dr b werd ioegezegcl,

', I$.qtS_Éql*oy-9]]í,-Lch-tl !:r-,'q9li]]q, (Jet Slot ).
llen vond de i'schuld" aan het hoofcrbestuurir neïgens terug. Dit hacl inderdaad in het
fina,ncieel verslag opgenornen moeten worclen. ne peruringnecsteresse hoopt ciit
lopencle seizoen '79/tBO met ca, f . IBOOr-- positief te ei-nd.i-gen.
Dijr posir;ief saldo, te se;nen met errkele vorderingen die Jan Schöls nog iroopt tc
l:u:rnen afrekenen, hoopt het besturr cleze f. 4714r-* schuld binncn de konendc
2 à 1 jaar te icunnen inlossen, echter claarvoor heeft het bestuur evenals afgelopen
je"ar van iedcreen hc b volstc vertrour,ren en de vo1le meclewerl<ing nodig,
De rre::gacler:ing vond cl.at vergoeding va;e telefoonlcosten in de begroting opgenonen
hacl noeten worcl en. (r,:rja Janssen merlcte nog op clat dlt reed.s binnen het bestr.rur
op 28 ar,-g. 'J! voorgestclcl was), ilct bestuur belcijkt. rnrie en voor hoevecl
in aarrrcrking komen,
DickJío.:s-Lan;e achtte het verentwoord de recreantencontributie naar f. 10r-". pc:r
maa:rd-be verirogcn lraardoor ook voor dcze telefoonkosten !.treeïrrrLu:-mte;rter
bescn-i1;hj-irg kcnt. Ilet bcstr,.ur nan dit voorstcl over en zal de begrotrng aaalpas,scn.
Vervolgcns lvercl gesteilcl over cl-e begroting (inclusicf aanpassing en contributie-
vcr:hoging)
Ie sts,ning bracht cle volgende uitslag:
1B st" voor
14 st. 'tege::
6 onthouclÍ.ngcn, zocla1; cte !.egggt}Jrg-§!;|tgl- r,rercl gqg§elcSu!§ en aaf,L cle perrningmees-

l-^?^dö^ -'lo-be i.;aa'-:dering: voor lua:: werk vtercl uitgesproken.usru-È,Jv (51
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DE HAZMTK/I}/IP SM(TTE KORF'3Àf,
seizoen t\o/t}1 SEGSornsc

_EElol§qE\ï

eontributie per 1 seBt. rB0:
.d,onateurs f. lOr-- per jaar
senioren f. 16150 per maand
jnn:loren f . 14c00 per maand
aspÍ.ranten f. 11r5O per maand
pupillen f. !rl0 per maand
recreanten f. 1Or- per maand.
nief\.spe1end.e led.en (min. J naand.en niet lcunnen spelen)
$01 reductie geclurend.e d.eze r?niet spelendeÍttÍjd.
subsidie ITij. Sp, St. (lg/eO)
advertenties
lotto/Toto
oud papier/akties

Totaa'l

I:TITq.|v.U
it--1efco::kosien
'b:cai-ners

reiskosten
-ioer:iooien

verenlg:ingsbi jdrage

zaTen en velden

bondslasten

administratiekosten
tt Hazenpeper

evennment en/repre s entati e

ctiversen /onvoorzíen
naterialen
reservering

f. 19.670t-

f , 1,156s*
f , 2,O5Ot-
f . 75ot*
f. 2.000r-

f , 25,-620r-

f. 214;*
f , 2,5AOt*
f. 2.000r--

f , 2OOr-'

f . 1,224?-'

f . 5,662r'-
f,, 7,4O0r-

f. 400r--
f,, 2.32Ot-
f, 500r-
f , 45ot-
f . 95At-
f, 1.800r--

f, 2J,620r-

\É



V

-\) ) v_c-4gi_e_1iglc_qlq.E
fè-r iïvq-f-fin§ van-ae bestuursvacatr:-res van i{ans }Tijr:ran, Peter Polman en tiekc
\,/il1enc ,,/zue:r gecn atclere llarncliclaten binnengekonen clan c]-e J personen die
het besi;r,ur hacl voorgestelcl, n"1n Otto Bor, Frarrs I{illeme en Paul }lerten, zodat
zij bij acla;'atie -Lot het bes-Lrrur zijn toegetreden.
r,Je zullen hc-i; i'roofnbesJ,-Liur posi--,|;ef aC-vi.seren omdat formeel het hoofdbestr:ur
ecn seirii-cb.-s tu',r-r bcnoenc]-"
Ja: Sc}öl-;I-Lecf; Oii-c, l-rans c:r Paul ve;r harte welkon geheten en hoopt op een

rrmcirtbarc s encrtl. Ieriiin3.
Ja;i Schöis d,el:ll'cc cl-c lccl-err -"'ool hun veïtroulÍen en darrl<te cïe afgetreden bestuu::^'
lcdcn .r-ocr ?.lr-i:s r.'A'. zlj -rocr cle 'rercnig:-ng hebben geclaarr.
(Jar ..-roe8 Lic.rc n?;leris cl-e aLnc'l.erc bcstr-rr-rrsleden dit aan Frans 1/. door te geven en
È^r tra-ar-nr-.-t :CC te t,,en:Cn),11U:.. Jg uU:;rU--..--

i(-_! --3--.--a. -.^ '

iíf:-:--,"-,f.I:-^- -.t -;:.i-jclcns ci-e vcrgad.cring het bestuur te kennen gegeven uit d.e T.C.
-ie.;rl':.::::.:cic;: zcclat cle ov'crige T.C. leclen t.w. 'Ihea ]lu-Lting, Winr van Grimbclgen
Ja.r-:'-;- i--:-'-i€r 1-.n i'iar5::ict Schö1s herliczen verden.
I-ric.: ;:rr:::::., c s-leIcle 

"nao.rn 
de opengevallcn plaats voor, cleze vier T.C. leden

t.. la:e': ::,:i-.il-cr en het bestu-ur eeit l/oorstel te doen zod-at het bestuur cïeze

^13:',3:c-t -,:--. (r- volgende le.lenvergaclering in d.e T.C. benoemd.(zoals afgelopen
i:..-f j zztr') , .Di'; -'roorstel wercl ovcrEenoilgn.
1:c::s s;cld.c.Dj-cic r,oor cicriregcls:rzcaLs d.e T.C. had gepublicecrd (op een anclorc
.*:.,-:t) -bc 'ocs-c::el<cn en oven'bueel aa:r te vul1en of te verbeteren, ooi< clif vooistcl
',.'Jr" . J-."c1: -:' 'Lc-i:c::Ií

',, 
_::+ --.:-:.,..1i_ llneoao r,roct betcï georgarriseerd worden door pSn::l0gÈ.§r+§b1:-
.-1s c:r-.:;..ic:r-rs l:ebbcn zich o,ao aa;nE'eme1cl: !/im d.e Jager, Ger S1ot, t,l/iI1em r\nnc
-,: 1t-l-r ,:-r-:kcns als coör:dinator. Bij dcze min of meer ;rvasteitmensen zal via cle
--^:?':-; r c:". ju.n-:-orcn of scnj-oren team aengestelcl word.en.
'.z,c1i i:oo:r a/crYangÍng zorgen)"

' -)^-_--l---^ -.
le :- !:"J'-,'.,1

.,io ui !, 1,a ,1ï-ans iÍijr,ran) hoeft zeer dringend behoefte aan uitbreiding:. Hans gaa'b

,,c\.. r'.c volgenclc mensen te::ac'l-en:1,Iim Schöls, Philip, 1,/i11y, Pietcr Jan en
ira:rnekc v.d" lllst en lintoon van Ra,a;r,

bn Jl'ver'c van lJecl< vroeg i,vaar d,e opbrengst van de kantj-ne heen ga.at','
;;#;:^ Na aftrel<.ran cle onlcosten gaat 2O)'o naar cle sektie ]lonkbal (zij hebben
ïir-ocrs a.lIes opgcbour.rrct) en 80?6 naa.ï de elubhuiscommissie (bouw nieuw clutftuis
ho of cl-be s-l;r-'Lrrr ),

c^ Dicli j(o::sta.nje mj-st het antr,roorcL van clarrl< (eventueel begeleid. met een
bloc:re'tje) aar ciie nensen clie zich speciaal voor d-e vcreniging hebben lngezct
zoals vrecls-brijdsccreta::iaten, totoburea;u, trainers, rormeliaarkt, kantinedienst,
oud papicr, diir^ conm.issics, enzo ertz. enz. evenals het bestuur. llet bestuur
vond cl"l-t ,zelicr rrcl op zijn plaats en spra.k haar darrlc cn Vraaïdering uit, juÍst
voor viat i)ich zel.f voor clc vereniging doct zoals a.o. zijn prina wcrk voor d.e

recI.etiltcn"
Ci" I:[a.ns i{ijr'rair \rocg si:ccraal clc a"and-acht voor het rtPín]<sterkanp!'; er L«rru:en nog

Ctec.J.s ncnscn l,rcc, l--re nccl-evcri:ing aan c.l-e ,rsthmacollecte bracht ca. f. 68r--
op voor ia. C, a"ktivitei-r,en cn eï komt een verzoek voor cle Rocle Krlis collecte
(gr'c.a.g vra-.. neer nonscn hicrvoor),
lIaru:eer zcals j.n dc bedocling 1ag, ecn niei.rwe kostbare trainer kont die a11een
voor de rrccrste i;rainl-ngs,Troepr? gaat werken, vond- i-Ians dat van de rflensen uit
clczc gi'ocp -'reL:cach-b mag rrrorci-ei: dat zL) beseffen onigszins rtbcvoorrechtil te zijn
en cla-b z:-j :.-3r:. h,-rn kant zicl-.. oolc,urel cens nogen inzettenr?voor iets arrdersír
cla.rr allccn iro::fbaIlen zoals b,vo tr-:a,inerr jeugd., materÍaa"l , onderhoucl, collec-
-;eren en helpen bij ouct"e liranten ophalen'i
Io-;"crdi-c'l a/ricc€l I{an: of d-czc trainer nogelijk de anclere trai-ners kan instmerene
.Anti,r., Dcze nan is d.c-r:nate clmkbezct clat clit niet mogelijk zal zLjn. Iaarom ook
zulicn in zijn trainingsgroep rrensen word,en opgenonen clie bercid zijn eooràr
t;o.rcï -bc brcng.:ni? rao-r d-c andere groepen.



c. i\]]lgg1rlg&_gr!}]". vroeg of hei plaatje rrkorfbalr' weer temg karr op d-e keurtÍnef,

Igty:_ ,'fet ;rTl,,ee:'.É te€:r,;' zal hierroor zorgrlraS:en.
Vo;-ift vïoca..:;ccï: cie ï.C. iets te laten oncletnernen.a€Ln de slechte cieelnening
aan d.e trai::ii:J.-n cLoor cle juni-oren en woeg: hi j aanclacht Yoor een feestweel<
(Z ;/r...C :'-:-;) i:: ilinaercl.orp Àleerbosch met claaraarr verbonden een d-cironstratie-
.;Íe.-s:tr.l:. :e cr3a:riseren tussen bewoners van het Eincierdorp en een tean varr
.i - 

--. a -r'.'.-'n

l:-- -.-::.; -..o"" naa.r cle oorzaken van het onregelmatig meexpelen van Peter Po1man'-

i-:.'. :-, -,C. zoellt dit sarnen met Peter uit.
j. --1.- ''-a:: loon 1^Iees eïop dat nogal eens aanclacht r'rordt gevraagd om naar clc

-,-:-:-s.-:ijden -ran'?het eerstei,te kornen kijken. Eij uindt clat ook de juníorcir bes1;

==r-s ',,.àt neer a:nd.acht mochten krijgen, d,it zou het plozier van spelen bii de

---:-z e::ka:.p junioren zeket verbeteren.'F!- r* T-Ío,enpeper is d,e juiste plaats orn zuliie oproepen te plaatsen, bovcncli.cr---r.;a V :LaL\

zí3t onze jun ioren inderclaad best wat neer aandacht waard.
J. s_r_.+jfp.g

le ïoöiàtter clanlcte cle aanwezigen voor hrrn medewerking aan deze runoerige
naa,r toch zeer nu-ttige vergaclerÍng, wenste ied-ereen veel p1 ezier met het toernooi

de volgende dag: en sloot cle vergaclering.

Voorzitter
J an SctloJs
.(r&LJ

Zoals ie ziet maakten cle invallers er sam\q zeven.
Het kampioenschap zat er niet in door het lèrlies tegen

Secretaris
l,bans v.cl, Heijclen

I,IEDST?rJD\EIISLAG DE HAZB'II(AI'1P 2 - 'Ihuve 1 11-1

ITet mooi !/eer en rrrij veel supporters beg:onnen we aa:I onze Laatste wed.strijd-. Ie
eerste keer had.d.en we gelijk gespeeld dus wilden we deze keer we1 wirirten. Thuve
begon in het begin v-rij snel te spelen en maakte er O-1 van, llaar daarna kwan de

Hazenkamp aanbod-. Het werd rmij snel J-1. De rust ging in met een 4-2 voorsprohg'r
fn de tweede helft duurde het vrij lang voordat men de lcorf wist te vj-nden. l{aar door
een zeer geed verded,igingsvak en mid.denvakspel kon het niet uitblijven clat het 6-2
werd. fn het laatste kwartier werden er nog'' ! bijgemaakt en kregen we er 1 tegen.-
Eindstand was dus Z1-1.
Marion, Joop, Ja:rny en Pieter Jan maa"kten eï ieder 2. Beppie, Will en Arrja ieder 1.

ECKA, dus volgende keer
beter.

gI.T.s!.A-q-uj.
Noviomagum A

De iiazenkamP

'.Svert,

2 - de i{azenkamp
2 - Thuve 1

!\L 5-O
11-1

EMí BRUINE M.IIMIBA}TD TN

TtrRUG TE HAIIMJ BIJ FA}Í.

Dtr DAT4EST(IEENKA]!]R
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