
SPORTVERENIGING
,DE HAZEIIKATP'

Nijmegen,

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 18 maart
1981 in het klubhuis hjifr,Felsteeg-. _ .

Aanuleziq 23 stemgerechtiqde leden.

1. Openinq om 20.30 uur, door uaarnemend voorzitter S.Kersten.

2. Po.st en me.dedelingen
Bericht van verhindering ontvangen van3 P.Jansen, G.Francissen, J.Eigen-
huijsen, P.Aartsenl E.lJinkenius.
Verder geen bizonderheden

3. &!$s.\/ Betr. kaskontrolekommissie! voorzitter memoreert dat op de vorige A.L.V.
de kaskontrolekommissie pas benoemd is; stelt voor om de bestaande kom-
missie, bestaande uit: 0.Bor, F.van Hal, R.v.Raay ert GoBiermans, ook
voor dit jaar ueer te benoemen. De vergadering gaat hiermede akkoord.
Notulen verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

4.@.
De voorzitter houdt een korte toespraak tot de jubilarissen en reikt
hen na afloop de bijbehorende speldjes uit. De volgende jubÍlarissen
uorden gehuldigd, :

10 jaa§: §jSgI:
fvlarjan Aerts Jan van Aken
Adrie Bogaards Ans lYlassink
llevr. Ívl.Brugman Hetty v.d. Velden
Pim Hopman
Hr. H. Kloen
Joop Kuipers

\7 Plari jke Pot

5. §g!-ti.*s.
Gymnastiek:

U.Z. Nodigt alle aanulezigen uit om aanuezig te zijn bij de Nederlandse kam-
pioenschappeflo
- De financiele situatie uordt moeilijker door het afnemend ledental.

H.K. Badminton:
In het algemeen gaat het goed met de sektie.
- Samenurerking binnen de sektie is duidelijk verbeterd.
- Zien het komend seizoen met vertrouulen tegemoet.

K. D. Honkbal:
- In de kompetitie staan het 1e en 3e team bovenaan.
- Financieel is de situatie minder goed.
- Het boekjaar is geuijzigd en loopt nu van 1 okt - 1 okt.
- Diverse toernooien staan op het programma.
- Ze zijn de kompetitie ingegaan met I teams; het kaderprobleem begint

ook hier de kop op te steken.

Voetbal:
Niemand aanulezig.
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F. v. d.ll. Korf ba1 :
- Afgelopen Vrijdag is de .1.L.V. geueest van korfbaL.
- Sekt,ie draait over het alqemeen ue1 goed.

- t'let ledental is uiat g=daald, uat rust trracht in de sektie.
- Adspiranten zijn zouel in de zaal- als in de vel-dkompetitie onge-

slagen kampioen qeuotden.
- Veel kosten in de sektie tuorden gedekt door diverse akties zoa1sl

oud papier en Grote Klubaktie.
- Volgend jaar verhuist de sektie naar Lindenhol-t.

P !. Uo1leyba1:
- Zor,,,e1 sportief al-s financieel qaat het niet qeueldig.

- - De beqroting is gebaseerd op 90 leden, reeel- zu.l-Ien dat er sl-echts
60 zijn. Al-s er in positieve zin niets verandert, dreigt de sektie
het faillisement. Leiding is zeer duur, t.raarschijnlijk door 60 l-e-
den ni et op te brenqen. Han Fiilkes za1 het penningmeesterschap van
Peter Kokke (Oie hetaas niet aanu:ezig is), overnemen. Het penning-
meesterschap is hel-aas slecht vervuld de l-aatste tijd. H.H.zal des-
ondanks trachtcn de zaken opnieuu positief te starten.

K. D, KluFhuigt
Urijdag 10 juli om 19.00 uur uordt het klubhuis offici-eel geopend.

S.K. Feegt op de boot dit jaar is op 27 juni, aanvang 19.30 uur. Afqelo-z.pen-jaar is dit evenement een sukses geueest, vandaar dat men dit u-il
kontinueren.

6t .
Uoorzitter geef L een korte uitleg bij het, konsept, dat aan a.l-l-e aan-
r.,.reziqen is uitgereikt. Het konsept is besproken in de laatste hoofd-
bestuursvergadering. Hij benadrukt het belang dat het regelemenL deze

v avond rr.rordt qoedgekeurd, aangezien diverse sekt,ies hierop uachten
i.v.m. het samenstellen van hun eigen huishoudelijk regelement.
Hierna rLlordt een pauze ingelast.
ttja de pauze behandelt de voorzitter het konsept punt voor punt.
Jan Schöl-s: Is het minimum aantal bestuursvergaderingen vastgelegd?
Dit is niet het geval.
Begrotinq: punt 4 en 5; met overschrijding uordt bedoeld negatieve
overschrijdinq; er zaL uorden nagegaan of een betere taalkundige
omschrijving mogelijk is.
De verqadering keurt het konsept met algemene stemmen goed zonder
verdere opmerkingen.
Het huishoudelijke regelement urordt hierbij met onmiddeJ-1i,jke in-
gang van kracht.
De sekties, rrrelke een eigen huishoudelijke regelement hebben, zu]
len dit regelement aanpassen aan dit h.h. regelement en gereed heb-
ben voor de eerstvolgende A.L.V.
Het bestuur zal de sektiebesturen voorzien van de nodiqe eksemplaren.
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Beqroti!.c
S.K. geeft nadere uitleg bij de begrotinq, uelke is uitqereikt aan al-
1e aanueziqen.
- ï.Stevens merkt op dat het moeilijk is om vol-doende adverteerders

te krijgen voor Ce Hazenkamper, het tarief zou erg hoog zijn.
S.K.antu.roordt hierop dat deze moeilijkheid een jaarlijks terugke-
rend iets is en dat de prijzen moeten urorden gezien m.b.t. tot de
oplage.

- H.Kersten vraagt of de begroting van de sektie volleybal moeL bijge-
steld uorden.
liJ.Zegers vindt dat het beter is de begroting te handhaven en er naar
te streven het begrote aanLal l-eden uaar te maken.
Na enige diskussie urordt besloten uit te gaan van een ledenaantal
van ca. 73; hierdoor zal een begroot verl-ies ontstaan van ca. J20U0r-.

- A.v.Staveren vraagt uiaarom de part-time leidinq bij de gymnastiek be-
taald uordt; uaardoor de kosten hoog worden t.o.v. van andere vereni-
gingen uaar heL uel moqelijk is dat de leiding tegen onkostenverqoe-
ding uerkt.
l/.Zegers legt uit dat de kost,en die hiervoor betaald uorden een zeer
gering f is van de totale kosten. De kosten voor b.v. Denie Verstegen
val-len in het niet t.o.v. de totaLe begroting. (slechts 6 lesuren).
Het verschil zit in het feit cJat de Hazenkamp gekozen heeft voor ful]-
time l-eiding r'rat de kualiteit ten goede komt en rrrelk systeem uitste-
kend u.rerkt.
S.Kera,ten: fen oorzaak van de uerhoging van de kontributie ligt ook
in het qedaalde ledenaantal.
T.Teunissen stelt voor om een gedeelte van de zaalhuurkosten te ver-
minderen, door de gehuurde zaalruimte, r.lelke slechts gedeeltelijk
benut u.rordt, te del-en met badminton.
S.K.: tJitgangspunt moet blijven om het aantal qekontrakteerde (ge-
plande uren voor de leiding vo1 bezeL te houden. Dit probleem dient
voortdurende aandacht te krijgen, uat door het hoofdbestuur/ sektie-
besturen of cjoor een aparLe kommissie dient te geschieden.

- |J,2. heeft vernomen dat de sektie badminton de administratie zeLf ui1
gaan doen, ulat een afL:reken van de vereniging betekent.
H.K.zegt dat dit klopt. De redenen hiervoor zijn efficiency en finan-
cieel voordee.L.
Voorstel H. B. : De A. L, V. ste.l-t dat de naar voren gebracht argument,en
geen aanleiding geven om de administratie van de sektie badminton
te ulijzigen' De vorm van samenuerking tussen de sektie en de admi-ni-
stratie za1 nog nader ulorden besproken. Voor de sektie badminton
tuordt voor de adminÍstratie een bedraq van 1r 900r- toegevoegd.

B.@.
S.Kersten stelt dat hij feitelijk van plan is om af te treden. Hij had
Cit al aarngekondigd in de voorjaarsvergadering van juni 1980. Zoals het
Hoofdbestuur nu uerkt is eigenlijk teleursteLlend. Na vele diskussies
is S.K.bereid om nog eniqe tijd aan te blijven al-s penningmirester, dit
omdat hij de vereniginq niet uil laten vallen; er moet leiding betaald
rr.rorden I I
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De voorzitter
de vergadering

Nijmegen,

Binnenkort zuflen het Hoofdbestuur en de sektiebesturen over het ver-
vulfen van de hoofdbestuurfunkties erstig moeten praten. Dit lijkt
een struktureel crobLeem te gorden en vraagt aanqepaste richtlijnen.

Piet van Staveren
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S.K.r""ft uitleg betreffende het gebruik van het kl-ubhuis en de voor-
r,raarden uelke hieraan verbonden =i5n. (zie brief beheerskommrssie' )

10. @!-re.
- K.Dinqelhoff vermeldt dat de kaarten voor het bootfeest bij hem

thuis liggen. Voor verdelinq zal ulordefl QeTorQdo

- p.v.Staveren stelt een limiet voor voor de afuijkinqen in de begro-
ting. fr r,;ordt een akkoord bereikt van 5 fi'

sluit onder dank aan alle leden voor hun aanu.rezigheid

on 12.30 uur.
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