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Honk/SoftbalverenigÍng rtDe Hazenkampt.

Hierbij nodigen ulii U uit tot het bijuonen van onze najaars-Ledenvergadering,
uelke gehouden zal uorden op

wI&ANDAG 2P SEPTETLE.& _1_e81

in het klubhuis aan de LrJinkelsteegseujeg.

AANVANG s_ 20.15 U_UB

Stemgerechtigd zijn leden vanaf 1 6 jaar.

aG tj\l_p_A

1.. Opening

2. Notulen

3. ïngekomen stukken en bestuursmededel_ingen
4n Voorlopige begroting
5. FinanciëIe situatie
6. Bestuursverkiezi"ng

1l!:ggglg_gijlr - K" Dinselhoff (nier trerkiesbaar)

- A. Bosman (niet herkiesbaar)

- fll.v.Raaij-v.Strien (voor 1 jaar herkiesbaar)

tgl_lg:.lsgr_:!sll_rgg: s§ _c1ry-sl*lt s s

de heren C, Sueerman

[rJ. van LJely

R. Vrijaldenhoven

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot vóór de vergadering schriftelijk
uorden ingediend bij het sekretariaat.

7. Uit,reiking ereknuppel
I, Benoeming evenententenkommissie

9. Rondvraag

10. Shliting
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l# HunkT 5u i coalvereniqing
ItrJ ".lZcÍ-lkamotl

NOTULT-N

Na jaarslecJenvergaderinil d. d. sep Lemtle r 1981 .

t\anueziq ! 1 il r; l-et,r,,ePBChtiqde leden.

1. Upeninq rioor voorzitter" tleet ieciereen u,elkom en in tt speciaal
cle ereleden J.V.r.l .Vegte en C. Boeser, alsmede llevr. R.Kersten.

- l"lemoreert vercler dat het een goed seizoen is getrreest;
tret eerste team eindigde op de 2e plaats Rayon Ívl . Nederlandl
lret derde team promoveerde naar de 1e klasse tiayon Br./Limburg.
Kompliment aan de betr. coachesl

- Benarde financiële positie. Nog steeds een lors tekort.
Reden orso BBt-t kontributie-achtersLand , alsmede in bijdrage kleding.
Indien bebaling uitblijft, uordt inkassobureau ingeschakeld.

- V.t,t.b. krakemikkerige kompetitig-opbouw: Hierin is niet alleen
heer lYleerleveld schu.Id. De softbal- en honkbalkompetitie u,erden
doorE@peISonenine1kaargezet.0ntbrakkenne1ijk
aan samenuerking. ,t Gevolg ulas uel, dat onze u,edstrijd sekr.
soms vtJor grote Problemen stond.

- Verder deelt voorzo mBdB, dat deze vergadering uial op een voor ons

vroeg tijdstip rriordt gehouden, cl .i. in verband met seizoen-verandBring
okt. - okt.

- De kontributie za"l" in 1982 geïnd trrorden d.m.v. acceptgiro-kaarten.
- uJat punt verkiezingen betreft: C. Sueerman is door een verzuim van

voopZo niet op de hoogte gebracht van heL feit dat op ean bepaalde
dag een voorbespreking vrtrJobo bestuursfunktie plaatsvond.
De heer Sr,leerman uras toen dus niet aanrrlezig; heef t echter urel t,oegezegd.

2. Notulen vorige vergadering.
Deze ulorden goedgekeurdr Voorz.
nog niet alles rond is. Hieraan

3. Inqekomen stukken
Afqeschreven hebben lr. Brunet de
en J. van Aken.

ts e-s t u u i s Ín-g-d e qgl:lggg

deelt noq mee dat v.uJlbr N.S.F.-subsidie
ulordt qeulerkt.

Rochebrune, L. Volmeijer, R.van Raaij

- Strafrecht bij de Bond gaat verandsren. Strafkamers
De voorzitter en sekr. zuIlen steeds dezelfde zijnl

rrlorden gevormd.
zij komen naar

ttde plek des onheilsrrtoe'
- l U oktober ulorrjt f eestavond gehoutlen + uitloting obligaties.
- 17 oktober : Rommelmarkt.
- 14 november: start zaall-raining in zaal S.S.G.N. Iedere zaterdagmiddag.
- Veteranenteam gaat herensoFtbal spelen in 1982. In toernooivorm om de

3 r^reken. Huidiqe 3e team uordt nu llaz. 2.
- tr.linkelsteegkommittee: voetbaltoernooi in voorjaar 1982.

Ook sektie Honkbal doet hieraan mee. 0m 'tKarnpioenschap van Dukenburqrr.
Iedere dinsdag-avoncl uordt gespeeld. [']m beurten zaI een klLrbhuis van
een vereniqing open zijn.

- llachtlijstleden. + 3tl stuks. Pupillenmeisjes gaan met nieuure leden
2e softbalteam vormen. De pupillen van de ulachLlijst komen nu aan bod.
De andere uachtlijstleden kunnen trainen op uoensdagmiddag o.1.v.
T.Teunissen met assistentie van J. Koedam.. (flsnofcollege)

- Acl Siemans stopt met training/coaching Junioren. Voorzitter berlankt Ad

voor zijn inzet dit jaar. Ad rrlordt verblijd met bloembollen voor in
zrn nieuue tu.in.
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\r,L;r l.,r:i;t,; i,(.'lfLl1-.jl11i

;ffi;::r,,,-,r_i,: i:, *rr!J v,rr.fi.. v,Jrr ruuÍil(rt:ur L'irJ. ' r) Ll it rrr.nrenL notl

:,clruI,j v._rrr , ,lririlo---. r,tr)Li.; (l,rir,t..t.iLtI ii'irrnir.t.l ,,,..,irk, -È tllrl-)It.irlÍJSt klrlrllrrri-s

L<iJr ,', Ílull tJal Liul''1 iÍ1 l'rÉ: I i;'ad'1 ']:ll'(rnlltl11'
1} LUjsl\ust.ell t-)ilrlruu'j':Íl .i lLi ' r i'-- rlir :;tri"i)tili' '''o11iu:lrL 

kLttlítr:r; virll]enu

r,i.:, Lzur-'il llli-riir Lltlrlt.]I':'l t'i ]tit':lt' I I' z j ;rt t'evcrJls llleIlgen 'iitl na 1 seizoen

i:t^;ll::;:rï:'.:i":-',1:,:.",;1.";l'"f,il;r',, ,.LiLrL,e. verhooLlcll excl' reiskusr2n'rL:r-

irr,lL)llÍ!iil-3 rt-:gr,rlluti tiir) Íligt' t'l*ji: reizerl niueturttrr:k ruiskostenverqoedíng

r)u t,a I tll l. , -: ..., iet
[.,F.]nn.ltr r.: rlriírr rJecernr"tt:r lijl)1 kurtnt:tl tri j, 'le li::" 

kontr' no(] nl

,nL,ijt.lLtlr'rtl. iiL al'reketlinL; varl de ilontl komt pas irl december'

[.lluntjriksi:n:.iiuiskusten'FkonLriLiutieerrdaarbovenopnogllL'/'?
[)g111-;1Íl)loi.reJetll]tlis:hett.ltlurgt.i)atrnoetenileseniorBn+k.l'ubhuis

o1-rbrertqerr.Uourstel:kc.lnLrilrr-ttiepierkuarbaa"IinnenmetaccepL-
t I irokaa rLen '

ffi#:li}::;,Ïï."lïl-ï'IïïïÏ"Ï;schake1errbijinningkontributie
,;, r,. i;";:i i:ï::::ïïffi';"," l,,,un-r,.,rarers" eerst persoonrijk

te benaderert'
r.v.i,.vec,re, f;ï:l"lï.ïr.ï,1ïl.i;r,1"',,1:ï.;:ï::r::t::i,,io je nier

opgestelrJ' i)i r' kan natuurliik r''rel f unest zi jn voor een

bepaalcl Leam' Stelt voor: t-r oP uiL met een paar man; r'ril

hieraan zijn meder'rerkinq verlenen'

frss;l.Íitro : llet' Iigt' tevens in Lie bedÀelinq rJe Lleekberichten naar

kontaktpersoneÍl Le brengen' van daaruit distribueren'

\/oorz. : lJeIl icht toch naar ttayon 
"' ' i'imbt!]rg vertruizen' Dit drukt de

re i skosten.
f)enn.mr. i nr"i"iLrLie + reiskcr'ten '"':l:?t^: '"t 

1u;í verhogen'

t)it kan in de voorJaarr;vergetjer:inq uorJer Sakrachtiqd'

R.Kersten: []t:anuL. ÏJoeveeI Ir.}tten? vinitt de kontributie er9 1aag. (121 ,,"ts)

pg;1fl1ÍIlIr:UJb]}niÍ-,ilerJerrli;,rlil.seiEl]enteueiniqaangedaan.L]itzaI
vo1gent.1 j;-lar onze aantlat:hL hebben' 

--: ^^ k..^rnlon
Voorzitler: Llniieruer;-) aflronclen' 1''); konl-r'verhoging begroten' in de voorJaa

Iedenverqlarlering l<oittetr concreLe ge0evens op tafelo '
Ve rqad.: r i'ng t;air l- h ie rrnee akkoord '

R.llersten r,'"outt"n rlie per halfj'rar uillerr betalen of ineens

[renn.mr.: ]r1e zuI-Len aarl rliegenen c;:n blanco girokaart sturen' zocJat

ze zell het bredrag kunnen i nvtlllen'

"].v.rJ.\/er]Le:iteiskosten:ver:,;chiI]endeverenigingenstellenger,loon,datrle ourlers gr"-i",*;;lt'nn' Anders f,on "" niet gespeeld uorden'

i-ten je verhinueïrl , tlan zorg je zelf voor een vervanger'

VLrorz. : Dit za1 in''rlrclaad qaan t]r:betrren'

.l-v.d.VeQte: Reclametrorcien' \/erschillende mensen hebben toegezegd' doch

r,r ; ri nnel holf : .l.van Aken zou tleze rnensen benacieren' Is tlaarschi jnti jk nÍet
r"' rrrrqE'r"' '' 

;;;;;"i. (r'enrperman + Nimbo)

..l.v.cl.UeQLe : óerrlen niettr'-re bronnen aangeboord'?

psnn.Ínro : -)a, ue zi jn hierrnee bezic;'

*-Kersten : lndien vervoen rrer auto, r-lan co}lectieve mede-inziLtenclen

\/ oorz . 3 t)a t t'rorclt zeket gedaan '
tl- Í.:rstelr:j-in: zit rjit in rle vórzekerinq van i1s Iionci?

*;;- r,re zullen rJit nagaan'
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Toon lJosntan En Karel iJingelholl treden af.
Uoorzibter bedankt Toon en ntemoreert:

Vr:ortrefl'eJ-ijk en pLrnktueeL uedstrijdsekretaris. irle zouden een

',Uazenl<ampert'kunnen vu1len met af zijn hoedanigheden. lle noemen

er enkel-e: l<Ieedkamers schoonrnaken, Ii jnen trekken, dugouts tueer

toonbaar maken, dak repareren, teams tregeleiden, kantine-
diensten draaien enz. Zor,iel aIs bestuurslid als persoonlijk
fijn kontakL. Voorz. bedankt Toon voor dit alles.
trJe hopen -indien nocjig- nog eens een beroep op hem te mogen doen.

Hierna dankt Trudy namens de leden Karel voor zijn jaren 1an9e trouwe diensL
bij de vereniglngr Voortreffalijke voorzittar, fijne samenrrrerking. Te veel om

op te noem6n.
Hierna uordt een bloemetje overhandigd voor de rBSpo vtoutrleoo
T00N en KARTL : HARTELIJK BIDANKTI

Karel Dingefhoff: 0p gegeven moment druk je te vee.L een persoonlijk stempel
op de vereniging. Hij moest helaas afhaksn uegens te drukke
r,rerkkring; kon zich niet meer volledig inzetten.
Hij wenst Rolfr Cees en tLlim veef sukses.

Trudy van HaI rrlordt tot de voorjaarsvergadering uJaarnemend voof,zitter.
LJo v?r'l UJEIy uordt vice-voorzitter.
0p de komende voorjaarsvergadering ulordt de bestuurssamenstelllng bekend-
gemaakt.

J.v.drVeete 3 Namens de leden biedt hij Toon en Karel een attentie aan: VVV-bon.
Hij brengt naar voren dat beiden veel tijd aan de vereniging
hebben gegevan. Jan vraagL de vergadering om f99[ Bosman te
benoemen tot erel:!gl. Applausl

Karel bedankt namens beiden. Hij houdt zich evenafs Toon beschikbaar om

zo nodig nog advi-es te geven.

7. Ereknuppel

Dit jaar uitgereikt aan de B0UILJERS VAN HET KLUBHUIS.

Toe.Iichting overbodig. lLJat deze mensen hebben gedaan is niet te omschrijven.
Jaap Stolk neemt de knuppel in ontvangst namens allen.
Hartelijk dank voor dit mooie klubhuist

8. [Jenoemino ttfvenementenkomissie Kfubhuisrr.

Kandidaat hebben zich gesteld: Thea Dingelhoff, Koos Sennef en FtoIf Vrijalden-
hoven. Ledenvergadering geeft zrn fiat.

9. Rondvraaq

J.v.dgVeqte: Stralrecht. Vaste voorz. + sekr. komen uit het lLJesten. Dit brengt
hoge kosten met zich mee. Is het rtiet ulenselijkr dat deze kosLen
door de qestrafte zeff uorden gedragen?

Voorz.: Dit zal inderdaad met inqang van het komend seizoen gebeuren.
J.Hglrslrjiksen : is het principieel hiermee urel eens. Echter, indien het betr.lid

bedankt zie je je geld niet meer. Stel hiervoor dan een bepaald
bedrag vast. Ue rest moet de vereniging dan betaleno



.].v.d.Veribe_: i.;it berlraq kan je zien al-s "kontribuLie-schuldrt.
Penn.nl.: Voorstel: .1 1Ll.- uordt flc;or vereniging betaald, rest door

het betrcflende Iid zelfl.
Uergaderinq gaat hiermee akkc-rord.

l;. Cag*-.rlrkl-Lin : voortbestaan 2e negental.
Nu het 2e negental ís opgehevenl uaL gebeurt nu met de
leden van dit +-eam ili-e rrlè1 uiLLen honkballen?

Uoorz, : Voor degenen die rrrè1 ,rril"Ien honkballen (Bep, Gerard, Jan. v.A.1 iJoy,
en A.['loose) zal r,re.]-LichL aen 3e team rrrorden opgericht, aangevuld
met anderen.
LtJe zullen één en ancier nog intern onderzoeken.

J.HendrikseÍrl Indien kLubhu:-s niet rendeert, op uie komt dit dan neer?
Voorzo: Indien het klubhuisr net verlÍes draait dan is Honk/Softba1

hiervoor verantuoordelijk. Juridisch blijft dit onder Hoofdbestuur,
doch rrlusten en lastenrr zijn voor ons.

J.Hendriksen urijst nog urel op hat feit, dat UonX/Softbal verantu.roordelijk is
voor het ua1 en .*iËe van het klubhuis. '-
De voorzitter deelt nog mee dat het financieel beleid via de honkbal-
ledenvergadering bekenC uordt gemaakL.

R.VrijaldenEoven: Hoe zit het dan indien de omzet terugloopt?
Uoorzo: Indien dit gebeurt, zou je de prijzen moeten aanpassen.

De totale vereniging draait dan voor het déficit, op.

Hierna geeft voorz. het uloord aan Toon Bosman, die bedankt voor zijn
benoemJ.ng als ereliC uan de vereniging.
Voorzitter sluit om 10.35 uur cÍe vergadering sn ulenst allen rrlel thuis.

Nijmegen, maart 1982.

[I.v.Raaij-v.Strien.


