
Algemene Ledenvergadering vàIl sovr de Hazenkamp, op maandag 16 juni 1980,
klubhuis rrlink elsteeg.
Aanurezig uarens Hoofdbestuur: Han Franken, Simon Kersten, ïon van Houdt,

Karel Dingelhoff, Gerard Franci:,sen, Frans v.d.Heijden.
24 stemgerechtigde leden, 3 aspirantleden.

I. Voorzitter opent de vr:rgadering en heet iedereen uelkom op deze voorjaarsvergadering.
Vooral met de belangstelling van de ouderen is hij erg blij.

Hij herinnert de vergadering eraan dg,t dit zijn laatste vergadering is als
voorzitter. Er zijn erg plezierige dingen geuleest in zijn bestuursperiode,
maar ook minder prettige.
Het laatste halfjaar zijn drie prominente Hazenkampers overledeno
ïn jan. Frd ÍYhassen op 58 jarige leetijd. Fr6 heeft zijn sporen verdient bij
de honkbal sektie en uas aktief betrokken bij het laatst,e jubileumboek.
In april overleed Henk Krol, eveneens op 58 jarige leeftijd. Henk ulas nog
steeds aktief gymnastiektid, had vroeger zitting in het hoofdbestuur en in
diverse kornmissies, laatstelijk in de statuten kommissie.
En op 12 juni overleed de Hr.Pellen, op 79 jarige leeftijd. Hij zou vandaag
gehuldiqd uorden voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Hr.Peilen ulas lid van ver-
dienste, destijds beheerder van het klubhuisfonds (na Fagelstraat) en lid
van de Raad van commissarissen.\Y Hij verzoekt de vergadering deze leden I min. staande te gedenken.

Plezierig uras het afq;lopen feestuleek-EÍrdr De medeul:rkeers hieraan uorden
bedankt voor de organisatie. Het is beslist voor herhaling vatbaar.
Aangezien de sekretaris, Piet van Staveren, in llozambique is, neemt de penning-
meester zijn taak udaDo
Bericht van verhindering is gekomen vanS P.van Staveren, Hr.en [YlevroHendriksen,
Rtvan Raay, E.Ujinkenius, P.Kokke en T.van Baa1.

2. Notulen: Niemand heeft opmerkingen.
Han Franken informeert naar de stand van zaken bij het bestuur van de sektie
gymnastiek. Lous Casteleijn: Er is nog geen voorr:itter, J.Eiqenhuysen neemt

dat uaarr ook is er nog geen sekretarj-s. Al1es uordt geregeld door llim Zegers.
Voorts informeert de voor2itter naar de Grote Clubaktie.
Ria Kersten: hlinst vorig jaar ! J 3.ICO;-. Half augustus komen de gegevens van
dit jaar binnen, graag verneem ik spoedig trlelke sekties meedoen.
Notulen rrlorden goedgekeurd.

3. Post en mededelingen: Er zijn tuee brieven binnen gekomen van de redaktie,
deze uorden Ialer in de vergadering behandeld.

\' Paul Leclusg en Joke Hoefsmid gaan trouuren op 21 juni 1980 te Uorden.
Toekomstig adres: Doesburg.

4. Jubilarissen! 50 .iaag J. de Hartog; Ii.d van verdienste, lid van Raad van
commissarissen, jubileumboekkommissie (tSZe). Hlj uordt gefeliciteerd,

krijqt een geschenk en bloemen en applaus.
25 .iaa_r: 0tto van BoxtelS ex gymn.bestuurslid, ex trampoline leider, basislid gymn.

Aart Hoose: aktief honkballer, [hoffotograafr! beiden niet aantrezig.
Han Casteleijn: aktief honkbal-Ier en uit de bekenede Casteleijn-familie.
krijqt zíjn 25 jaren speld en applaus.

10 .iaar: Tiily van Baa1, aktief gymnastiek lid
Stien de 6raaf, basislid gymnastiek
Íïarion Fiene , basislid gymnastiek alle drie niet aanurezig.
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10 .iaari lïieke v.d.Doef r ex turnster, nu basislid gymnast,iek.
Soseph van Rebsum, aktief honkballer
Reinier Bosman, aktief honkballer
Etlis Reighe1t,, A- turnster
Pau1a Kersten, B turnster
Deny Versteqen, A trunster en leidster B en C turn@n,

Deze mensen zijn uel aanrrlezig en krijgen hun 10 jaren speld en applaus.
Voorzitter deelt mee dat er nog een berieht is binnengekomen.
Jan en Lous Casteleijn zijn dcncierdag 3 juli 4C jaar getrour,rd.
De receptie rrlordt gegeven in de Gof f ert boerdcri j van 16.00-1?.30 u.
Hij ulenst hun in Íeder geval een fijne dag.

5. Beqroting: De begroting r,rordt dcor Simon Kersten toegelicht. 0ver de Hazen-
kamper is de vorige ledenverqadering a1 gesproken, er is toen vastgesteld dat

de begroting te laag uas.
Post aktiviteiten is nj.eurr.r op de begroting. Penni.nqmeester rr:i1 graag een slag
om de arm hebben, om eventueel rr-rat te kunnen (taten) doen.
Hr.Aartsen: Punt 8, klubhuis reservering, ken dit niet opqevoerd ulorden door
b.v. de basiskonbributie te verhogen van Í BrS0 tot J 9r-?
Han Franken: In de ontulikkelingen rond het l<Iubhuis zijn uijziginqen gekomen.
Sektie s zien het nut van het kl-ubhuis niet zo, daarom voelen ze er ook nj-et
veel voor om eraan mee te betalen, ze kunnen het geld zelf goed gebruiken.
Klubhuis tuordt nu qebouurd door sektie honkbal, ook de andere sekties kunnen
er gebruik van blijven maken (b.v.huren). Dat is dan ook de reden uaarom je
niet alle leden kunt verzoeken mee te betalen.
Hr.Aartsen: Hazenkamperis í 2.000r- hoger begroot. Zijn de advertentieprijzen
aangepast,?
Sirnon Kersten: Advertenties zijn + 1Off verhoogd. De t,arieven zijn reeËI, bovendien
zien de meeste adverteerders het m::er a1s een vorrli van donatie.
Kosten van lJ,!N.0. zijn hoger geuorden, dit Ís door de regering opgelegd.
Porto is hoger en ure hebben meer leden d-.p1 vo'iq jaar (aan detop 1500 Hazen-
kampers per maand).
Hans Kersten: Financiël verslag 7978-Lg7g: kLubhuisfonds:
tdat is dat en uraarom komt dit r niet terug in deze begroting?
Simon Kesben: Dat uas het jubileumjaar, ule hadden toen een overschot van J 6.486160
verl<regen uit schenkingen en verhoogde kont,ributie t.b.v. het klubhui.sfonds.
Ledenvergadering heeft beslot,en dat all-es in het klubhuisfonds zou tuorden gestort.
fiomenteel- trrerken ule in het klubhuis nog niet op basis van beqroting.
Uerd e1sleutel is nu 30% klubhuisfonds, J 2.000r- rechtstreeks naar sekt,ie honk-bal. De verurachte uinst van het klubhuis is nu t -f 10.000r- per jaar, dat za1
vr:orlopig uaarschijnlijk heLemaal naar het kluOt-uisf onds moeten gaan.
Hr.Aartsen: LlaL is de bedoeling van opbouu reserve van het H.B.?
Simon Kersten: KapÍtaal van het, hoofdbestuur uas vorig jaar * J ?.u00r-.
Opbouu reserve is eigenlijk uinst, doordat de vereniqing steèds groter uordt
zijn de financi?:le risicolslok groter. H.B. is de rechtspersoon in geval er
erEens Íets fout zou gaan, vandaar opbourrlreserve.
PauL Lecluse: Is het niet verst,andiqer DU .f 0q50 bij de kontributie te doen
i.p.v. volgend jaar b.v. j 1r-?
Simorii Kersten: Na jubileuÍn- eD klubhuisfonds Ís reeds f Ir- extra in de kontri-
butie gehandhaafd.
Blz. 2 ls niet helemaal ter discussi-e, maar men mag er ulel koinmentaar op gev.nr
Zelf heeft de penningmeester de volgende kanttekeningen hierbij:
gymnastiek: subsidie is iets te hoog begroot.
honkbal! bij dit bedrag zit noq urel de opbrenqst klubhuis à Í Z,lCOr-.
volleybal! subsidie en kontributie v:,e1 te h,',og begroot.

hierover ulordt noE gediscusieerd met de volleybal penni.ngmcester.
korfbal: zien kans f 2.000r- te ontvangen voor r:k1ame in ueek-bericht,

totto/toto opbrenqst J ?50r- en diverse akties f ?50r-. Aktieve sektiej
Begroting uordt goedqekeurd.
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6r Bestuursverkie-zing: Geen kandidatenj
Han Franken treedt af en houdt een afscheidsspeech.

Hij had zich vorig jaar nog voor 66n jaar beschikbaar qesteld. Helaas heeft hemdit jaar de tijd ontbroken om veel te doen voor de vereniging. Voor een nieurrleuoorzitter, met uat rneer tijd, is er een fijne basis o, op vàrder te rrlerken,b.v. kontakten leggen en onderhouien met overheid, diverse instanties en anrjere
verenigingen. Toen hem zes jear geleden verzocht uerd v,:orzitter Le uorden,
uas er van een klub-eenheid n;ruuelijks sprake. 0p dat moment ularen er truee
mogelijkheden: de konsekuenties trekken uit de ontulikkelingen, dus H.B. opheffen
en iedere sektie zelfstandi laten funktioneren àf proberen de eenheid te her-steIlen. lJa veel gesprekken uerd besloten 66n Hazenkamp te behouden.
Hij dacht dat zijn taak zou zijn afgelopen als dat bereikt uras, maar het is eenperiode van zes jaar gerlorden. Hij dankt zi jn medebest,uurders voor hun medeulerl<ing
en vriendschap, de Leden v:-'or hun vertrouulen en u.lenst de Hazenkamp het beste voorde toeklrist.
Simon: UJe zu'l"en niet lang praten over jouu funktie. Je bjas een prettige college.
trje hebben nog geprobeerd om je om te kopen via lvliep (bloernetje), maar dat is nietgelukt. Simon biedt een zil-veren pen aan nanens de HazenkeprÉ.'5" ,ug altijd terug
komen als voorzitter. Apllaus.
Simon is volqens rooster aftredend. HÍi uil niet .zonder meer een periode van 3bestuursjaren aangaan, vind feitelijk dat een ander zijn plaats maar eens in
moet nemen. Nu de voorzitter rreg gaat zou het niet sporLiefl zijn ook af te treden.
Uoorlopiq uril hij het nog urel e66 jaar blijven volhouden, in dà hoop dat volgendjaar een opvolger gevonden is.
Jan v.d.Uegte: Is er al uitgekeken naar nieuue flunktionarissen? Niemand meldtzich nu eenmaal spontaan. Als er te r,reinig mensen zijn om H.B. te bemannen is
de klub stuurloos.
Han Franken: lde hebben al rrlel een kandidaat benacierd voor u orizt-r.er, maar dat isniet doorgegaan. Het is belangrijk, gezien ce struktuur van de Hazenkamp, dat er
iemand komt die uraL van de Hezenkamp afueet. Het is bovendien niet afr6bn een
taak van het H.B. om naar kadi.daten uit te kijken.
Simon Kerst'en: Het is moeilijk voor het H.B. trlant de basis is smal , men kent de
meeste leden niet. Er zijn er maar r.rleinig aangeuezen om mee te gaan praten.
Jan vrd.Vegtes verzoekt alle aanuleziqen in hun eigen kring rond te kijken of ze
iemand kunnen vinden. Ívlisschien hebben de ouderen (Oe Heràn Huisman, Aartsen,v.d.Sloot) nog uel een konnektie. AIs de taken verdeeld zouden uorden rrril Simon
misschien uel ulat langer blijven.
[/'oorlopig uorrdt Simon herkozen voor de door hem gestelde periode uan een jaar. Applaus.
Punt ingelast: lYlarijke uen Raaij en [ef tr]inkenLus stoppen met redaktieuerk.
Dat is een triest bericht. Ivlarijke is druk met haar urerk voor de honkbal, Eefvoor gymnastiek en zij stopt tevens in verband met haar gezondheid.
Hierna volgt een discussie ulaaruit de volr;ende konklusie kan uorden getro!<ken:
- írarijke maakt nog urel het introduktieboekje ijrlevesen .kopy uiterli.lk 2s juni.
- Plarijke typt (uaarschijnlijk) Hazenkamper vuiluuqu"t,us. Redaktie avond 4 auqustus.
-Iederesektie1evert1man/vroUUomtetypen(u.,.""x"'t
Namen van betrokkenen urorden v66r 15 iu_IÀ doorgegeven aan: ttari.lt<e van Ra ijIJsbeerstraat 26, ;el: 554102-
Badminton heef t a1 een gegadigde: ple j.I. stevens, postr:leg 143.
AIs aIle sekties iemand sturen, zou men, met 2 mensen per avond, eens in dedrie maanden moeten typen. Dit zou dan kunnen onder supervisi" v"n ChrisBellink, hooidredakteur. 4 augustus is eventueel de instruktieauond.
Chris komt nog bij de fam.Kersten i.vrÍrr dE ni-euue Hazenkamper, dan kan het
doorgepraat urorden,
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Simon Kersten: fleest ideale zoi.r zijn:
lnklusief advertenties en budget.
Han Franken! Ívlarijke heeft dit rrlerk a1

redaktiekommissie die al1ee verzorgt,

Zi§ is hiervoor tijdens het jubileum aI
uorden. Nu krijgt ze nog een bloemetje
Eef heeft al een bloemetje ontvangen en
bestuur en de leden.

7. Sektiesl Honkbal K.Dinge]hoff. Hij vindt het bevreemdend dat er slechts I00
leden zijn begroot. 18 teams doen mee in de kompetetitie. Sektie honkbal heeft
tijdelijk een ledenstop. Dit jaar vieren ze hun 3c jariq jubileum.
Er komt een reunie, een feestavond en een veteranentournooi, alles in het najaar.
Het klubhuis is dan nog niet klaar.
Korfbal J*Sch-ölg. Afgelopen jaar gaf urat sportieve resultaten betreft een ruisselend
beeld, er uaren uat overurinninqen, ledenaantal is nu stabiel (+ J.50 leden), goed-
draaiend rrleek-berichtr uitbouLr, orqanisatorische opboutrr, jeugdkómmissie (voor-
zitter Dick Korsi:anje). Uolgend jaar ui;Trschijnlijk zelfde aantal teams, vooral
i.n Lindenholt aktief op zoek naar jeugdleden. Akkornodatie: korfbalveldeÀ ge-
clainred in Lindenholt, mondeling reeds toegezeqd (over 3 à 4 jaar).0p SJinkel*
steeg ontbreekt de mogelijkheid te blijven korfballen, zaterdags op halfverharde
ve1d, bovendien zaterdags geen kleedgelegenheid.
Badmintofr ToI- vgn Hogdt.. Dit ulas het derde seizoen na de af splitsing .
[/e namen met drie teams deel in de kompetitie, volgend seizoen 5 teams.
Training is verbeterd, konditie- en technisehe traininq.
Dit seizoen u;aren er tu,i)e hulptrainers voor de kompetitie teams. Ze hebben een
geslaagd klubtournooi gehad, volgend jaar r,rordt het tuee dagen of l- dag in de
Centrale 5porthal. Er is een uitulisseling qeueest, met Cuyk en Veenendaal.
In september gaan ze een ueek-end naar Ljest DuitsLand. Ze het:ben een nieuue
perningmeester, maar nog geen voorzitter.
Gvmnastie3 Trojr fsunissen, Het gaat prirna bij rle sektie gymnastiek.

Lou§_Cast_e1e_i.in. :^r::""""n bij de trun,;ters.
Lieen voorzitter, geen sekretaris.

,Uo-]lPvbal Ja!-tsn Dgma Het eerste seizoen bij de Hazenkamp ging het matig,
het trr:eede seizoen vertrok trainer, nu hebben ze Ton Teunissen als trainer.
De slechte gaan ueg, de betere spelers blijven ovprr
De sekretaresse is onverulacht vertrokken. Tuee andere mensen zijn voor haar in
de plaats gekomen, dat gaf eerst uat problemen, nu zijn ze rleer op de goede r.rreg.
Volgend jaar uordt de bestuursopzet anders. Kompetitie is niet slecht verlopen,
geen kampioenschap-rpen. VoIr end jaar met drie teams in de mini kompetitie.
V_oetbal_Gerard Flancissen. HeL is bestuur is kompleet. Resultaten uorden iederjaar beter door verjonnging van het team (ni.i noort nu bij de ourlsten).
Hr.Huisman vertrekt en urenst iedereen sterkte en enthousiasme om alles voor el-
kaar te krijgen.
B. KLubhuis (kommissie) Jan Schölss AIs al-les goed gaat kan r-.r na de bouuvakvakentie

begonnen ulorden met de bouu-r. Bouuvergunning is onderuleg. Bouultijd 3 à 4 mnd.
Een aantal dingen uordt gedaan met eigen mankracht, dakbedekking, instalfaties
en schildereoo Inventaris eventueeL via Skoi. Er urordt hutrp gevraagd voor
bovenstaande aktiviteiten, in -eerste instantie bij honkbal, maar ook helpers uit
andere sekties zijn r,lelkom. V66r de vakantÍe uordt geprobeerd al-l"e belangrÍjke
zaken af te ronden.

ontzettend lang gedaan (y ZZ .laar)
gehuldigd en lid van verdienste ge-

aangeboilen en natuurlijk applaus.
bedankte hiervoor telefonisch het
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\ gerop
C.onclusies uit oeflvolgende discussie: Het is nagenoeQ caseo-bouut.
SekLie korfbal heeft een dakbedekker. 4

Het H,Bo probeert fondsen aan te boren voor schenXin/pn\
Het ziet er naar uit dat de sektie honkbal de eerste jaren niets over zal houden
voor de eigen kas. (oit is nu min. J 2.000r-)
Boutskosten zijn iets hoger dan vermeld i"n vorige notulen o.3. doordat er een
berging urordt bijqebouud voor de Horeca artikelen.
Er urordt samengebourrld met ïrajanus, dat, scheelt in boutrlkosten.
Het is geen open inschrijving. Bedrijfsleider van Aannemingsbedrijf is de
ex-coach van het eerste team (P.Llillems).
9. Rondvraag: Jan v.d.Veqte: Jan h::eft een aanmerking op de notulen. Daarinstaat
dat de beheerskommissie opqeheven zou lSunnen uorden. Dit is niet juist, uant de
beheerskommissie heeft de benodigde Horecapapieren.
Simon Kersten zeqt dat het er nie: zoveel toe doet hoe je het noemen gaat.
Behee.--skonmissie en honkbalbestuur zou Een kunnen brorden.
Behe=rskommissie zou verantuoording versehuldiqd kunnen zijn aan het honkbal-
bestuur. Interne honkbalaangelegenheid.

Frans v.d'Heijden verzoekt A.L.V. het nieuue korfbalbestuur te bekrachtigcn.
Vergadering qaat hiermee akkoord.

v Jan ten Dam: Stand van zaken rn.b.t. Huishoudelijk Regelement?
Simon Kersteni Daar is nog niets aanqedaan. Ger Biermans dacht in voorjaar, begin
zomer tijd ervoor te hebben. trJordt kontakt opqenomen met Ger Biermans.

PauI LecLuse: Blijft Ria de administratie doen als Simon uleg qaat?
Ria Kersten: In principe ueI, ik heb geen bestuursfunktie, zolang de sekties
geen bezuaren hebben blijf ik.
Simon Kersten: Stickers, afgehandeld in iedere sektie. t/inst, Í 2.O27r5O.
VoorstelS Ie. el-ke sektie houdt zijn eigen sticker b.v. voor'rrepresentatie.

2e. zou niet iedereen alle 5 de stickers op zijn auto uillen plakken?
(b.v. 5 stickers v or J 2150).

lde zouden ! 100 komplete series kunnen maken.

Ton ïeunissen vj.ndt het zonde de stickers uitsluitend te gebruiken als represefl-
tatie, geef ieder kind 10 stickers mE:, dan ben je ze zo kuijt.
0ver dit ondertr.rerp rrrordt geen berslissing genomen.
Voorzitter dankt alle aanrrlezigen en ulenst hen rrlel thuis.

notuliste

Ria Kersten.
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J.de Hartog, Schependomlaan 3. l-id sinds 8-5-t30. lid van verdienste.

H.Pellen, Paijensueg 3, lid sinds 1929. lid van verdienste.
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--- "- 0tto van Boxtel, Nieurrrstadsureg 134, lid sinds 1-10-t54: ex trampolineleider,
ex bestuurslid, basislid gymnastiek.

tJr*,. A.Hoose, Tussenuleg 6, 1id sinds

f:r.til'- d:*- '".t Jí,aA**
10 JAAR I

1-12-154, honkbal en adverteerder.

i-L-§+ ;t t 2.t* -a<-a* U ^/ ,t^-"o-+-c+4^

trainster)
B - É)-^"{-

ir-.

,:-wla/

0@

u.rL

:11,1
ÍYlevr. Tcvan Baa1, Uranusstraat 9, lid sinds 19-1-t?O, gymnastiek. M-a
Reinier Bosmang Ruys de Berenbrouckstr.?1, lid sinds 1-5-t?0, honkbal c'-<;-,/

t:r
lYlieke v.d.Doef , Aldenhof 6016 lid sinds 7-1O-t69, basÍs-gymnastiek

--:
1 Joseph van Rossum, Dingostraat 58, lid sinds 1-5-t?0r honkbal al-q

/
t DsSt uerstegen, dr.de Kuyperstr. 271 lid sinds 'ls-9-r69r turnster (+

--..2[vlarion::"",BergenDa1serrleg194'1idsinds1-5-l70roasis/f,ym":/,iiffi--

---? lvlevr. 5.de Graaff, lÍd sinds 30-9-169r Heilige Stoel 5236, basis gymnatsiek

(:,4 Pau.l-a Kersten, Tolhuis rcfrsr lid sinds 1-6-r?o:turnster a4"/
I

4 E1lis Reighelt, !.ankforst 2253, lid sinds 1-9-t69r turnster-4
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