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Aanulezig: Hoofdbest,uurt S.Kerstenz T. vp Houdt, F.v.d.
Heijden, tl. Francissen, u.Zegers, T.v.HaL.
en 18 stemgerechtigde leden.

1. leslirg
lriaarnemend voorzitter S.Kersten opent de verqadering en heet a1len rrlelkom; in
het bijzonder l'/iej. fllaya v.d. HeuveJ- van het C.f.0.S., di"e een stuk over de vere-
niging moet schrijven.
Vermeldt dat ïrudie v. HaI iets later komt. P. v. Staveren is verhinderd door
verblijf in het buitenl-and.
LJijziginq in heL hoofdbestuur: voor de sektie honkbal heeft Trudie v. Ha1 de
plaats inqenomen van K. Dinqelhoff en voor volleyba1 [.1. Hi],kes de plaats van
p. Kokke. Van hen is geen berirht van verhinderinq ontvanqen.

2. Pos.t Sn m.e.9edefinqpn.
Bericht van verhinderi.ng ontvangen van J. Saleminq en een onleesbare handteke-
ning die hun stemrecht hebben overgedragen aan resp. R.Saleminq-Hombergen en
R. Klaassen.
Een brief van de gemeente over een op te richten Sportraad, uJaarover de vere-
nigingen kunnen meepraten. Per vereniging 2 mensen. S.Kersten en P.v.Staveren
zul-len de Hazenkamp vertegenuoordi.gen.
10 0ktober zijn de eerste schuldbekentenissen uitgeloot. Í 300r- behoefde niet
te uorden uitbetaald.
Aktie bij V&D ruas een mager sukses, het resultaat ulas niet zo best te peiJ.en.

3. Notulen
S.K. feest de notulen beknopt voor.
Notulen r.Jorden goedgekeurd.

Jaarverslaq
Het versl-ag is Ín diskrediet door drukke uerkzaamheden van P.v.S. S.K. improvi-
seert ter plaatse een verslag van het hoofdbestuur. Hoogtepunten: Uoorbereidin-
gen van het klubhuis en de boutrl ervan; De statuten en het huishoudelijk regele-
ment zijn afgeuikkeld. Bestuur is nog steeds niet, kompleet, zonder voorzitter.
De jaarverslagen van de sekt,ies zijn aanuezig; zij uorden beknopt voorqelezen.
De vergadering gaat akkoord met het voorst,el alsnog een jaarverslag te maken
en aan alle sekties te doen toekomen.

Financieel jaarverslaq
S.K. behandelt het financieel jaarverslag.
Rob van Raay: i/ordt er in het telefoonboek onder ver. de Hazenkamp nog iets ver-

anderd?
tJordt ieder jaar aangepast; in de maand december.
De grootste post (ZO%) bij Honkbal uordt niet gespecifiseerd en
hij mist de uaarde van het klubqeboutrt.
0mvat reiskosten, materiaal etc.; over deze reiskosten j s inmid-
dels in dei sekt,ie honkbaf een diskussj-e ontsti:ranl er uordt aan
geulerk t.
ïn het vervolq kan deze post"diversenrr beter gesplitst uJorden.
0ver de u:aarde van het klubgebouu komt hij terug in het finan-
cieel verslag op b1z. 5 en 6. (zie fin. verslaq)
Bij vo11eyba1, badminton en voetbal zijn geen reiskosten, bij de
andere sekties tuel.
llen kan de kontributie vaststel]en inkl. reiskosten.
ïn de korflbal-r,rereld is het gebruikelijk op deze urijze.
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: Aan zalen en velden is bijna het dubbele uitgeg=ven van de begro-
ting. (sekt,ie honkbal)

: Gestegen energiekosten van het komplex.
Verdubbeting van aktied in de uinterperiode'

: verplichting om per 1 oktober zalen le huren sn ir.rol het huren

van een gedeelte van het seizoen uordt men overal onderqeschoven.

Dit jaar hoopt men dit beler t'e re-oelen.
i LJat betreft het vermogen van het klubhuisl

een gedetailleerd verslag. Het bezit kun je

6- Verslao kaskommissie
I.let kaskontrol"v""sl.g rrrordt voorqelezen. Applaus voor het vefe r.lerk van de kom-

64. Inqelast alendapunt. 9.!*!].
m:-OOe:-s qearriveerd en urordt urelkom geheten, rrraarbi j 

- 
uordt

vermel-d dat hi j geen stem"""Àt heef t. Er is geen bezr.raar dat hij bliif t' )

S.K. vertelt dat er een aanvraag is qezonden aan C.R.[Ï. om in aanmerking te ko-
men voor arbeidsplaatsen in het arbeidsplaatsenplan voor sport technisch kader.

Hij legt uit uat dit inhoudt en vermeldt dat hierover in het hoofdbestuur en

met de heer Heiting van c.R.l';1. uitvoerig is gesproken.Ook de hui"dige leiders
van de vereniginq ii.j n ingelicht. (T.Teunissen en R.Notenboom). Aan C.R.[v]. is
duidelijk gemaakt dat de vereniging en de stad Nijmegen niet vatbaar zijn voor

uitbreiding, dat detrpost 'leidingrt zuaar drukt op de vereniginq en dat zij eer-
der met direkteleiding ulillen inkrimpen en verschuiven naar de indirekte sfeer'
Dit jaar zal er geen funktie ter beschi-kking zijn, maar volgend jaar hopen zij
c1aarvoor in aanmàrking te komen, uat de eerste drie jaar zeket een financieel
voordee.l- za1 oplev"r*À i.r.*, dà subsidies. Anderzijds zit er geen uinsL in het

direkte lesgeven. De bedoeling is daL een van de lej-ders voor In uurtje of 10

uit het rooster gelicht t.rordt en daarvoor 28 uur krijgt voor administraLie en

bestuurlijke taken en 12 uur les blijft geven.

fr rrlordt nog enige tijd hierover van gedachten gerriisseld.
De sekties zulfen van deze aanvïaag een kopie ontvangen.

7 - Vakatures hoofdbestuur
@oorzitterenhetsekretariaaLisoverbe1ast,uegensvee1-
vuldige aflrL:eziqheio ,"n de sekretaris door verblijf buitenslands. fr is drinqend

aanvuffing ge,,rÀnsO. [r u-rordt bijvermeld dat het qeen eenvoudj'ge taak is en dat I

men er beslist r.lat vrije tijd voor ovet moet hebben'

t-r utordt nog enige rJiskussie gevoerd over de opmerking in
het verlies van badminton hoofdzakelijk r,-rordt veroorzaakt

komt er per 1 december
stelfen op J 50.0001-.
het fin. verslag dat

door de -l-eiderslasten.

biedt uiel zijn evt. diensten aan als ju-

bli jven aan. T. à. v. de ui i.breiding van

Er is een lening afgesloten met een
de kaskontrolekommissie van de vereni-

Zij moet beschikken over vofdoende

8. Benoeminc kaskommissie
Ger Biermans rrlil niet aanbli j ven, m;rar

ridisch adviseur.
Francois v. HaI, 0tto Bor en Rob v. Raaij
de kommissie zijn er uel uat voetanqels.
gemeentegarantie, uaarin uordt qestel-d dat
ging moet uorden goedgekeurd door B. & UJ.

boekhoudkundig inzicht.
lJoZegers uil nog i.emand polsen voor deze funktie'
R.v. Raaij: Hij uil al-le sektiekaskontroLekommissies zoveeL mogelijk binden aan

de rfheadlines?r, die door het hoofdbestuur zijn uibgegeven.

Voorlopig blijft, de huidige kaskontrolekommissie, die met 3 l-eden ook bevoegd is'
zijn uerk voortzetLen.
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::. l:;=i=st a-renglggggf. Ebt:!es.
ffiE,rtur_ruden,nietzosomber,stabie1enrlrstig.|vlakenvee1

reklame. lLJaarschijnli jk drie turnsters naar de ulereLdkampi.oenschappen
in Íïoskou.

la:-inton : Ledenaantal loopt terug. IJoensdagavond-uur voor de jeugd en senioren,
uaar zi-j 1*- uur fulltime kunnen spelen, ulas binnen een paar uieken vol.
Hen=ostdal loopt goed. fl-shof niet. Gesugqereerd u-rordt om het systeem
van fulltime spelen ook daar toe te passen. Het bestuur is gehalveerd
tot tuee ffi€nseno

: DraaiL goed. Softbal- en jeuqd qroeit. [r is een uachtlijst o.a. door

vo11eybal ,

qebrek aan kader. Financieel- komen zij uit de zorgen.
Bestuur bestaat sedert augustus uit 5 rrensono [Jrie van hen voJ-qen een
kaderkursus. Senioren hebben het erg moeilijk in de kompetitie door
vertrek van goede spelers. Nieuu adspirantenteam; resultati:n blijven
nog uit. Pupillen groeien uit tot een goed team. flekreanten loopt re-
delijk; er kunnen noq mensen bij.
Hun akties brengen leuk geld op, maar brengen erg veel uerk mee, dat
altijd door dezel-fde mensen gedaan nroet ulorden. De restant, fj.n. schul-d
aan het hoofdbestuur r.uill-en zij dit seizoen terugbetalen, l-iefst medj.o
maart.
Draaj.t erg slecht. l-edenaantal loopt nog meer terug. Bestuur is niet
voltal-liq, maar draait urel; het is een grote vraag of het uel verant-
rLloord j-s om een nieuul seizoen te starten. fr is 1 team terugqelrokken
uit de kompetitie, de overige t,eams draaien uel..
S.K.: Hopenlijk brengt C.R.il. nog een oplossinq.
Heeft niets meer toe te voeqen aan het jaarverslag.

9. Rondvr:rgq
H.K.;vraagt of er al een overschi'ijding is qemeld van de begroting . -

door de sekties.
S,K.: Er heeft nog niemand iets qemeld. Het is een moeilijk punt. Het moet nog

eens duidelijk uorden vermeld bij het schrijven van de kaskommissie.
ï.S.: DeeLt mee dat ze de advertenties voor de l-lazenkamper niet meer kan doen

door haar uerkzaamheden, die geen ruimte laten voor het bel-Len naar adver-
teerders etc. Het tikken van de Hazenkamper had ze aL eerd r opgegeven.

5.K. tredankt haar voor de u.rerkzaamheden die ze heeft verricht. Ria Kersten is
bereid het verzorgen van de advertenties rreer op zich te nemen. In de sektie
badminton za1 bekeki:n ulorden of nog iemand bereid is tot de redaktie toe le tre-
d en.

S.l(ersten dankt a]-len voor hun aanuezigheid en sluit de vergadering om 11.45 uur.

Notul-iste An van Staveren.

Gehoord advies na de verqadering: Ledenvergadering aankondigen in het dagjour-
naaL van de Ge.l-derlander. Kost niets en brengt misschien uat meer leden naar
de A.L.U.
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