
, SPORTVEBENIGING

'IDE HAZEIiIKAlllP''
NIJMEGEN

Nijmegen,

Notulen rran de ledenvergpderlng: rran de Sectle Sadnlnton van de S.Y. De Eazer:ka^np.

TiJd en plaats: roensdag
Aannang: 21.15 urrr.
Aanwezig rran d.e zlJde van

J deceuber 1980 1n het clubhuls.

het bestuur: f. v.Esudt, secretarls
E.Kerstenl penningneester
P.Peters, conpetltleleider

Aantal aanwezlge leden: 7.

Ooenine.

--

Post en nededelineen.
&[ Yelthulzen laat weten verhinderd te zlJn.
Notrrlen A.i,V. J roaart .i.1.
Geen olmerkingen.
Jeervqrslag secretarls selzoen 1979-1 980.
Yolgens verschillende leden zijn er het vorlg en het lopend selzoen teveel
leden aangenomen. Door de drulte, vooral in het begln van het selzoen,
bliJven leden veg.
Yoorts geen olmerklngen over het jaarrrerslagl
FiaanciËe1 verslac perurinmeester seizoen 1979-1980-
0Smerklng ult de vergaderÍag: Wat zijn bondslasten ea vat wordt e:rran bekostlgd.?
Eet bondsblad ls slecht en te duur.

1.
2.

).

4.

tr).

Eet verlles (nrtn f 4.0OOr-) 1s troofdzakellJk veroorzaakt
conf,rlbutle-inkousten. Er bllJkea nogal wat leden te zlJn,
of 1n ieder geval te welnlg. Yaadaa.r het verzoek

door veeL te 1a6e
die aiet betalen

va.n de penningneester
om voortaan schrlfteLl.ik af te neLden bij de

ter bes betaald noe
ssie.

Yanuit het hoofdbesàlrr is de 'rens te keruren gegeven om te komen tot het
l^ustellen .tran een kascomissie. TlJdens de vergadering bieden zich geen
kandidaten aan om zttting te nemen ln de kascornmaissle. Oproep vol-gt in Eazen-
kanper.

7. Staffelsysteem contrlbutie.
Yanaf 1 nov. J.1. ls d.it systeen ingevoerd en worràt door de verga.d.erlng
goedgekeurd. Dlt systeen geldt voor leden, dle gedurende het seizoen 1id

;".-i'1'- norrieu of oas tussentiJds verlaten. Eet slrsteen-houd.t ln (senloren):
,i V* i..,' nen betaalt per gespeelde of te spelen maandl t 15t- , ter*rijI het totaal
n,,.^ï*o ' bedra,g ve:meerderd wordt met f 2)r- lnschriJfkosten.

8. Cqm_pe'b:L'b:Le-opzet seizoen 1 981-1 982.
, !í.' -, h wordt dlt seizoen geeo ladderconpetltle afgewerkt noch telLen de resultaten
!r,trk,,1lhttt'':a.alrl. het koraende clubtoer:rooi. rDee yoor de selecti.e:ran de verschillende teaas.I Het aantal teaos blijft: 5. Yanaf het tiJdstip vaa inschriJving 'rordt gBselec-

teerd aan de hand van presentie op de traini::.r,gsavonden en obse:sraties tijdens
de recreatleavonden. trlr kcrrnt een tweede trainer biJ.
Ïnschrijvlng voor het spelen ln het cornpetitie-seizoen 1981-1982t
Yoor 1 eqAgL_b:LL-1i Peter Peters. conretÍtielelder of Hob Notenboom. trainer.
Ook Jeugd kaa zich inschrijven. Oproep volgt Ín Hazenkarrrper.

9. ïqrklezlng nleuve voorzitter.
Sart Ee:msen biedt zídn aalr on het rrerk van het besàrur te verli.chten.
!e taaJsverd.e,llng binnen het bestur:r is nu a)-s volgt:
Ton 'rran Eoudt: secretaris tevens voorzitter
Ea.ns Kersten : penningsester
Peter Peters : conpetJ-tielelder
Bart Ee:msen 3 toegevoegd bestur:rsIid.

6.



SPCRTVERENIGING

'l,E I{AZEI{KAMP''
NIJMEGEN

Nijmegen,

1o-@-
Reereatl e-t oerno oi. en.
Yoorstel vanult de vergaderlng oB vafilíege het gebrek aan darnesr slechts
dergellJke ontnoetlngen voor heren te organissr€Íl
l{aarorn ook geen conpetltlespelers {nzetten?

11.@.
Yoor komend seizoen uordt de nogelljkheid overwogen om 2 uuur [o1r op d.oaders
avond va.n 18.00-20.00 uur in het Elshofcol-Lege te reserneren voor de Jeugd.
Dlt onder leldJ.g van, een bevoegde begeleider, geasslsteerd door een vtiJw'Il1iger.

12. Bondvraag:o
Peter Peters: geeft de nogellJkleeid a€,n olu volgend seizoen met een herentea,m

uit te komen, door het (waarschijnlijke) gebrek aan dames.
Yoorts stelt hlj voor om nlet-conpetltlespelers de gelegenheid.
te geven om voor 10 gulden te sp,eJ-ea oB de tralnlngsavond.

Rob Notenboon; rrraagt a€,n de leden of zij ziJn traj;oing goed of sl-echt vinden.
Goed.

I:ma Steveus: rraa6:! of de nogelijkheid bestaat on op d.e training ook tegen
sterkere spelers te spelen.

Carla Yers3-eljen: i.nfomeert of er een trainer op de d5:rsda6avoad bij kan koneao
Peter Peters: vindt dat er teveel aandaeht besteed wordt aan de baslssla€en.
Bart Eenasen: vraagt of de vergadering accoord gaat net ziJn benoening tot

toe gevoegd bestrrursLid.
Goedgekeu.rd.

1r. SLultinst 21.45 tmr.

§1Jmegen, 11 d.ecenber 1980

Notulant: Ton van Eoudt, secr.


