
Honk/ Sof tbalvereniging
trDe Hazenkamprr - Nijmegen.

. NOTULTN

Voorjaarsledenvergadering d.d. 16 maart 1981.

Aanr,rezig z 22. sLen_cerechtigde Leden.

1. 0peninq door voorzitter. Heet Íeder ulelkom aLsmede Simon Kersten van
het Hoofdbestuur.

2. Notulen najaarsvesqadgrino en jaarverslaq

De notulen trrorden goedgekeurd; voorzitter dankt sekr.ssse.
3. Incekomen stukken en mededelinqen

- Bericht van verhindering binnengekomen van T. Seijnder en J.v.d.Vegte.
- Kampioenschap Rayonteams junioren ureer in augustus.
- Interr. jeugd van Haanlem Nicols konl 27f28 maart voor trainingskamp

naar Nijmegan. Zu1len trainingen voor onze jeugd verzorgen, alsmede
uedstri jden spelen tegen Haz. 1 en 2. trlie u,il aan iemand onderdak verlenen?

- Urijdag 26 juni: Volleybal-avond voor da hele vereniging,
voor ledan van 16 jaar en oude!. Daarna DISCO.
zaterdag 27 juni is ueer een Bootfeest gapland. Kosten : f 2O.- p.p.

- fur. kampioenschappen honkbaL in Haarlem van 11-19 juli.
- Rayon adsp. kanp 24-26 augustus te Nijmegen.
- Vakantiestop Rayon Het 0osten: 20 juli - 21 augustus 1981.
- Start kompetitie: 25/2t, apri1.

4. Huldioino'iubilarissen
25 jaar Iid : Jan van Aken.

Jan kuam in 1956 a1s "matroos" bij de vereniging.
Speelde ín 2e team, 'le team. EehaaLde coach- en scheidsrechters-
diploma. uJerd gekozen in Oostelijk negental.
Voorz. spreekt zijn uaardering uit voor het feit dat nooit
teverqeefs een beroep op hem ulerd gedaan. Uandaar toendertijd
ttereknuppeltt.
Ook nu nog met de bour,l van ons nieuure klubhuis zeer aktief I
Na al deze lovende uroorden overhandigt voorzittet aan Jan
de "zilveren ereknuppelt'.

10 jaar Iid : Ted SeÍjnder.
Ted u.ras speler 1e team. Jarenlang bestuurslid qerr.reest,
r.ras fid jeugdkomr,rissie.
Fielaas rrlas Ted niet aanu,eziq, Het kado zaI aan hem urorden
opgestuurd.

ÀÉIi--Boqaa rds'
Adri uas van de "jonge lichting". Heeft verschiLlende adspiranten-
en juniorenkampioenschappen meeEemaakt. 0nze goedlachse kortestopj
Speelt thans in 1e team.
Krijgt ballpoint net inscriptie.

5. Jaarverslac penninqn.esse

uie zitlen helaas in de rode cijfers. fr zullen maatregelen genonien moeten uorcien
om de nooci te lenigen. Dus er zaf rr.rorden bezuinicd Ín de zaall-ruren ( o.a. )
Voorstel: sporLzaal" S.S.G.No voor a1le teams op de zaterdagr;iorgen (inOien mogelijk).

-2-



-2-

Een reisbijdrage zal uoiden gevaaagd.Het 3e team en softbal spelan

nu iets dichterbij, dus ilrallicht iets minder relskostan'

0pjaarverslagstaatvoorBnergiekostenÍ75O'-'ditmoetzijn:Íi833'74'
Penn.esse vindt vooral cie posten reiskoeten en zaalhuur te hoog'

iffiiportstichtingvarzoekenCov.1eaEtetappen.
Korter ciouchen '
Zaalhuur minder'

Steltverdervoordezebegrotingtelatengeldentotlokt.lg8l"
Uoolzr vraagt aah So Kersten ol er

veranderBn.
Antrrloord 5. Kersten: Nee'

uat op tegen is het boekjaar te

t'l^ Flendriksen: l-oud ciit jaar
-.
Voorz. : Vergeet niet dat de

enorm is. Tecenover

voorsrer penn.mr'esse' 
l:oi:i"i: ïï: Í:":"*:";il1::".::ï:::":"" 

0""

Dus het sei-zoen r'rordt3 van oktoher tot oktober'
De vergadering gaat hiermee akkoord'

R.v,Raaij:Indienvoordeligsaldoklubhuisheefthijaensuggestie:
hethoofdbestuurvoorstellenSofiteslorteninhonkbalkas'
zadaL je dan uit de rode ciifers bent. (op fifty-fifty basis' dus)

A. Eijnbelk: Dan ko*"n andere sskties ook om bijdraqe vào HrB'

S.Kersten:Sektiehonkbalbourrltklubhuis.Blijftergeldover'dankan
hierovargepraatuordgn.Anderesektieshebbenhiergaendeel
aan gehad'
Lenincbank:delastenkomenookt.l.V.sektiehonkba]..

Vraag: NadeLig saldo + Í ?100'-.
Dit uiordt mèt 6nergiekosten : f 3100'-
De uitgaven bedragón J 5000o- ílBBr dan begroot:
DAT IS NOGAL LJATI

Vcolzo:Reiskostenzi;nhoBg.Rayonbekerkomp.jeugdzouplaatsvinden
intoernooivolm.Ditisechterinkompetitievorrrigeschied.
Vandaar hoge reiskosten'

Bep casteJei-in: 
ïl=l"s;r.ï:";:ï':r:ln*!ï:?i"a1 vervansen, knuppers aansesehaft

E.d. Dit jaar hebban ue toch minder nodig?

chr. Bell_ink : vergaleken met vorig jpar hebben ule uer minder nodig'

Hetmateriaalulasvótàoenaeaanurezigvóórdeuinler-
training, dus moet et nog zijn'

geen toernooien. Dat seheelt f 5C0'-

opbrengst van het klubhuis tijdens een toernooi

de uitgaven staan dus ook inkomsten'

-l- Hendriksen: Zaalhuur: zijn er geen ursn ovgr van sektie Gymnastiek

S. Kersten : 0nrendabele uren moeten in eerste instanlie urorden opgevuld

doorcjesektiezèlf.DeleidinqmoetookbetaaldUorden.
Alleen 1 uur op de dinsdaqavond is noq vrij'
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J. Hendriksen : NïSC betaalt rrrel ueiniq energiekosten.

Penninem. z 116 deel is voor rekening van NISC.

-'g]_eij!: NISC nu reeds berieh'uen dat energiekosten onrhcog zu1len gaan.D. LdU t,

F"n : Iilie maakt die verdeelsfeutel?
Voorz. ! 0vereenkomst tussen NISC en l-lazenkarnp. l!ordt bekrachtigd Coor

de Sportslichting. Die verdeelsleuteL galdt ook voor het ve1d.(l/A-S/a)
B. Castelei.in trJaarom moelen uij de rekening naar lilSC zendanl kan de

Sportstichtinq dit niet doen?
Vraaqt verder v.uJ.bo flog te ontvangen kontributie ad.f40Q.--
ol hier iets aan gedaan uordt.
Antu,oord: cit uordt zo snel mogelijk oeÍnd.

H. Cgslel-ei.in vraaqt zich af of rrri j de kosten van def ecte veru,arming moeten
betalen; de theri-,,cstaat uas nI. kapot.

J.Hendriksen : Ceoeeite van vero,arninrskosten schrijven op bouuikosten?
3 n-^+e.Leijn: rrle r-,roeten niet te optinistiseh zijn voor ulat betreftU. UC- u

"overhouden op bourrl klubhuis".
Pannilqm. I ue zuilan via een rommelmarkt, kontr"verhoging e.d.

rrrat geld binnen te krijgen.
J.Hendriksen vindt, de represertatiekosten uat hoog.
Voorz. S deze kosten houden ure aL zo laaE mogelijk.
B. Sutmuller: Boekjaar okt.- okt.

Gaat dus dit jaar in. D.Í. dan een voordeel van J 2500.-
JrHendriksen: zitten we volgend jaar ueer met een takort?
Voorz. trJe zijn met l-.R. beziq. Hierin is bepaald ciat dit niet meer

kan voorkciïsn. is de beEioting net S/" overschrecian, dan most dit
uorden gemeld.

Pennincm.: Het eerste team betaalt geen reiskosten, zi, gaan met eigen vervoero
Indien busjes gehuurd Írioeten u.rorden, dan zel er urel- een bijdrage
*rorden gevraagd.

Het tinanöieéL 0verzicht'u-,srdt - met uijziqing van post J 750.- in
Í 1833,7A - door de vergadering vastgasteld.
De begrotin'; 1981 u:ordt evenBens vastgesteld.

6. Versfgc kaskonrnissie Verzoeken de penninqm. décharge te verlenen.
lpr,rerking! represantatiekosten (felicitaties + rondjes)

i,voir). iinancië1e positie niet meer aan te
reden.

Dit jaar hadden zittin;; --).f.endriksen, f. vàFl l-ta1 en G. francissen.
7. Benoan;ini kaskomnissie. G. Francigsen, J, Hendriksenr

resecve: J. Ealsch.

t. .[1u!huig
N.S.F. subsidie: hiervoor komen r.,le evt, eind 1981 in aanmerking.
5t, Levensnorgen: -ten:ng van J 10.0[J0.- tegen 2/. renLe. (deze rente urcrdt

iater teruggestort )
Eourrr ; streefdatum: 27 naatl in gebruik nemen.
Aflossing indien mogerÍjk eind 1981, andets 1982.
0pening klubnuis. ledacht uordt aan een avond voor de bouurers

een (instruktj,e-)avond voor hÉ kantinepers.
de of f iciiile openinq.
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De J.gg-rz.- deelt mee dat de lening ad. f 10,l00o- van Levansmorgen
gezien kan urorden aIs eBnttschenkinqil.
0ver 5 jaar eerste aflossing.
Eerste steenlagging: trrordt plaquette in de vorm van thuisplaat.
[r, Brunet zal deze onthullen.

J, Barsch: Energiekostan nieuule klubhuis hoger dan van houten gebouu?

voorz.! Klubhuis-begroting staat los van honkbar--begroting.
J. Barsch : dragen andere sekties bij in de kosten, indien zij

gebruikmaken van klubhuis?
voorzg: bij aen omzet van f 100.- of meer is de huur gratis.

r{indar dan Í 100.- : huur í 30.- per avond,

f,.iiendriksen I Het honkbalbestuur is nog niet verantuoordeLijk voor
klubhuis. Dit uordt in het H.R. anders geregeld, uaarbÍj
"beheerskommissie" onder "honkbal" valt.

9. Rondvraaq

F. van Hal 0nderhoud rrrerpmachine. hJordt hiar rr.rat aan gedaan?
Tekening is bij J. van Aken.
Notulen najaarsvergaderingt Is Cor fngelaar beraid hat u,edstr.
sekx. softbal te verzorgen?
K. Sennef antrrroordt hierop dat Cor dit -indien nodig- rrlil doen.

F. van Ha1: blauue jack Hr. spaan zijn'omgekeerd,in gebruik.
trJil graag andere jacks en liefst niet zo dik.
lLiellicht zijn de groane jacks nog te gebruÍken?

B. sutm,uIler. Aanmeldingsformulieren: Alleen indien je je afmeldt
moet je dat cjoorgaven aan sekr.

voorzr: Deze formul-ieren zijn nuttig voor *tuijfelgevalfenrr.
f,an Hgndriksen. Beqeleidinq jeugdteam. (voorstel najaarsverg.)

Zodra het ueostrijdprogramma bekend is dit bekijken.
Is de jurilprenleef tijd ger.rij zigd? Loopt dit qelijk met
de Eond? Lllj hebben altijd aancehouden: ceboren vóór 1 meÍ.
i'roet in de najaarsvergadering aangepast uorden.

Voorz. Dit zaL inderdaad in de najaarsverg. gebeuren.

Karin ïeunigsen: 2e softbalteam? Is daar een 1eider voor?
B. SulmulleÀ : denk ook aan de 5 pupillenmeisjes.
Voorz. deelt r,ree dat op dit moment geen extra team meer kan uorden aancemeld.
Han Caste}:i.in! vorrreb. notulen najaarsverEaderinq:

Hoe zit I t met I t jack van Al oys Creirrers?
Anturoord: Is niet mEer aenueziq.

0m 11,3C uur sluit voorzÍtter de ver_cadering.

-o-c-c-o-o-

Ni': rreoen, september 1981.
lvl .v. ïaai-t-v. Strien.


