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lioLr-, LerL ,".1r:errrerle LecieJiverfladering V.-V-. de liazenkarrrp dd. 23-6-1 itiu.

fe voori:rtter ol.rent de vergadering er] heet dc aanvlezigeu van har'Le vlelitonr.

.i-;e r-ioLuIet'1 varl de vorii;e verg,;a<terirr,r; worden eertt door cl.e voorzrtter voorlïe-

-lczen tjlairrna ze goedgekerrrd l,Io!'tlcri.

Het jaarver'Íilir6 van rt seoretariauat urordt voorgelezen en gocdgekeurd.

Geerr irrgekornen stukken.

.Bcipotin;;.

Verge1e}--en bij vorig ja.rr rs er eerr Í'orse verhogittg in rt onkostenbudgetl cleze

l:osten zullen lreer gedekt moeten worcten en wel door zeker de contributie te ver-

lrogen. i{ierover cladelijk meer.

!e reclen LJaarom d"e NeVoBo zo hoog begroot is, is omdat we drt jaar ergJ veel

[:oe1,es ]rebben nroeten betalen(b.v.nret goed inuu]]en wedstri jd. formulieren) waar-

cioor vre op ho6qere kosten zi-jn gekonren. llat wrlIen we dit jaLar proberen te voor-

Iiornen. 
sg

Sinron Kersten krijgt een positiet'antiroord op d,e vraag of d.e leid,erslastenYfreeëIe

basis zi.jn beg;root. 
.,!rln'

De nieuwe beg;rotirrg ís gebaseerd op ons huidig ledenbestand vart )6.-.*A-
rr. I)e oontrlbutieverhoginil is a1s vo1lg va:';tgesteld. Voor seniorled."n'ríoràt/1ö0,--

t,er j.iar en voor d.e and-ere leden i1\or-- per jaar. Uit kan voldaan worden in twee

)-rner.rnclelijkse perrocles. De nÍeu!-Je oontrlbutte's g.ran 1r) per l augrrstus 19BO!

Urir iiet g;enris van'Z-maanrden contributre oyr te vangen van lederi die aan rt eind van

rjcizoerl vreg;gair.n en viaJr leden die pas t-n september kornen staat lnschri.1l'geld ter

c-rvei'vreg;ing .

i,tlrjL, l',riehor'vr.ragt naar het r'rn.rrroÍee1 vers1,a1", v.llt r-l ar'gelopen jaar; het fian-

crë.i-e verslag wordt pas optjemaakt per 31-/-'8U, ti.at versfag komt dan in de algemene

j.ec{enverga«J.eririg van de llazenkarnp(1 november) aan de opcle.

_ . l,,e voorzr-Eter Jan ten llam treed"t afl l-.v,m. promotie rn zijn werk kan hij niet vol-

doencte tr;cL aan oe vereniging besteden en vindt rt beter om dan te stoppen.

tlerrk Polm.trrr, di-e aI slrrds 2 maancien tn tt bestuur tneedrtlait en di-e voorgedragen

:jtrli v./or.Liel a1 s bestuurs;ltd, za) voor-lrlpig de taak als ad-rnterum voorzitter ver-

vui Let:.De vraag waarom a«l-i-irterr.rrn beantwoorti.t irrj aLls vo15b: |rij denkt te weinig

tr.irt te liebben om a1s voorzltter te functroneren zoals hij zlch dre taak voorstelt.

.t,.r.l 23.i. nu voorllajnelrd aLs delegerend voorzitter optreden.

lret ser:retar,ja.rt is halverwege het Sarar door Jeanne Geurts overgedra€ien aan Ular;o

í,:rs1,e.Lei-Jl-r erl Paula Janssen. Laatstgenoernrje zal nu deze taak volledig overnemen,

il:t,.j9 U;ustelei;n bli jft aIs bestuursli-d bj-3 het bestuur, aIs voorheen'

,,. Voor.tret vervoer van onze jeug'd.lederr blijl.len vaak dezelfde oud,ers te zorgen. Om

ire. r,r.rt be6lernoet te komen(en rnisschierr ooI,. ter stintulering van and"ere ouders) wiIlen

,.r1j een onkosten ver6oedrng invoeren, nrede gezien d'e huidige benzinepri jzen'
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I -et voorst

L problemen

Y 9. Vanuit de

Irer I)erÍ:rcon per kilometer leverl, ppen

en,

ar eer'r eí1ren klubblad. Dlt voornameli;jk

e1 van het bestllllr vArI .f1..i , r r !'t

op en wordt hi-erbi j aant'ellorn

l-eden is de vraag gekomen rta
i'. voor aankond.iglng van wed.strijden, ui bslagen en sta.nden en interne merledelingen.

, De Hazekamper verschijnt hiervoor niet voldoentle(1x per maand).

AIIe'n zuflen d.e onkosten zeer 1:rag moeten biiSven! Verspreiding is mogelijL op rlc

trainingsavonden en het kan bij Ivlari;ke varr liaa.y opstencil 61ezet i,sord.en.

'. Louise van de Water meld zich a.l.s retlactre.l rd. i'anrfa Janssen zal rt voorlopi.,'l rnet

1: haar samen d-oen en tevens frrnpleren ,r.l-s verzarnela.rlres voor kopij.

Het nieuwe klubbla.d za]- sta.rten 'in r nieurie sei zoen, eïl verschi jnt i.edcre 121 ria,'-r:rr.

. 10.-Louise va.n d-e Water vra.a."qt of.' I t nr e'b ttto,qeJ i jk is dc boetes do«lr betref'fenr,le

perBonen te la.ben betalen. llit wi1 he L her,tutir ool< wel maar za,.L eerst D[](,'eIlol'ilí)rl

moeten worden in het Imi shoudel i,1h re;IeLt-'rlle'rr t.

-Om proberen d-e boete-post te verlagen r,tordt er' .in rt be1::rn van het nieuwe rrei-.

zoen een voorlichtingsavond fleiroud-en over t l, r,ret.l en wee rond een i^redr:tri.1d,

voor aIle leclen, scheirjsrec-:hter ert coa.cltes.
- 

-loor ln aantal competitíe'tearns worden nog eoaches gezocht, als men iernil.nc[ vucrr'b

lrrn je dit doorgeven bij rt bestuur.

Henk Polman constateert dat door f t wefrvnlletr v:r.n de voorzitter het bestuur

incompleet is, m.a.br. een o1)en vacature, ook ltir:r'voor kan men pjegadigden wcr-

' ,lragen.
, -Simon Kersten vraagt ot'd.e tekr:t voor het in-brocluctieboekJe gereed is, cleze tel'rst

t-, zal na de vergadering opgemaakt r,'rorden en verzond-en.

-Simon Kersten vertelt dat v,re clit jaar weer meedoen aan de grote l,r-Lrtba.ctie, dit,

' moeten we zelf organiseren en,qraafl eerder sta.rten a1s vorig iaa(.
1|e]- zal de verdeelsleutel clit jaaar z,o ztjn rlat de sectiers er rneer profrjt van

hebben.

Marja Niehof vraagt naar het neiuure klrrtrhuis. Simon }r.ersten vertelt dat na de

i bouwvakvakantie gestart wordt met d.e casco-botrw die in ongeveer november kla.ar

moet zijn, cle afwerking wordt verrieht rloor eigen mensen. ilij .qeeft nog wat uit-

,t. leg over de financiele situatie; de sectie honktral gaat in lrrincipe bouwen etr

het gebouw exploiteren, zt1 zv).len rlan ook rle winst kri jgen.

- peter Kokl<e neemt met een kleine r-peeoh en een carle.aubon afsch.erd van rJe afltre-

., dencl voorzitter Jan ten Dam.

.l 
1 .AIs l-aatste ma:1] al s voorzrtter trecirr.rrl<t ,J'ur ten .Da.r-n ile leden voor hun koinst,

wenst cle nieul.re hesturrrsleclen vee l succeÍ] voor r b nieuwe sei-zoen en sltii'f de ver'-

gacleri-ng.
I'Ji.lrner-nn 1\- {-1'7i1t), P;ru,La Janssen.


