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Hierbij nodigen rrrij onze seniorleden, ouders van jeugdleden, donateurs etc.uit .voor CIl!e yggliggl":lggglyglgagglilg, r,:elke gehouden za1 uorden op
gg!gglggg_39_Bgl! aesc ir-r het klubhuiè aan de lLlinkelsteegeeueg.
Aanvang z 20,30 uur.
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1, 0pening

2. Notulen + jaarverslag
3. Ingekomen stukken en mededelj.ngen

4. Huldiging jubilarissen 2-!;ggr ]1!: B. Casteleijn
][lae:_IIq= I. Hendriksen-rrJesrrik

P. Becks
B. UrÍjaldenhoven
R. Vrijaldenhoven

5. Bestuursverkiezing Aanvulling best,uur: Het bestuur stelt voor a1s kandidaten
C. Sr.:.leerman, vooxz.T,pennÍngm.
J. Nijssen, LÍd
P. Uossr lid

fvt. tegenkandidaten moeten drie dagen vóór de ver_
gadering schrif teLi j k trrorden ingedÍend bi j het
sekretariaat 

"

ergaq
6. Jaarverslag penningmeesteresse

7. Verslag kaskommissie * benoeming kaskommissie
B. Begroting 1982 + definitieve kontributie-vaststelling
9. llededelingen in verband met het nieur.ue seizoen

1 0. Rondvraag

r r r 51u1El_ng

Stemgerechtidzijn leden vanaf 16 jaar.

DRINGEND UERZOEK

HaIf april vangt de kompetitie aan; U gelieve vóór
die datum de helft van de kontributie te hebben
v ofdaan
Houdt U zich hieraani

AGTNDA

De laatste zaaltraining vond plaats op zaterdag 20 maart jl.
!_ S!:3! vanqen de v_eld.training aan.

(zie hiervoor bIadz. Z)

ATÏ[NTIE:

ÍIet ingang van m*@gg.



Honk/Softbalvereniging trDe Hazenkamp

" ___ Ni.'imeqe_n

§ g _T .u.t F. -u

van de voorjaarsledenvergadering d.d. 25 maart 1982.

Aanr,:eziq z 22 stengerechtigde leden;
3 oudels,

1, 0m 20.35 uur opent de uaarnemend voorzitter Tr. van Hal de vergadering en
heet iedereen :eIkom, in speciaal de ereleden en ouders van leden.

2 o -Uqt ifr- gf Uf a:j gqgege : A slgr .Ln-g- Sl-igat1t-e-q:] e q.

Naar aanleiding van de notulen heeft J.v.d.Vegte een vraag betr. de
mede-inzittendenverzekeringo Uoorz. deelt mee dat deze is afgesloten voor
16 autors. Í 10.000.- bij overlijdenr.l- 25.C00.- bij b1Íjvende invaJ.iditeit.
De notulen en het jaarverslag uorCen qoedgekeurd. Voorz. dankt sekr,esse.

3. Incekomen stukken
Bericht van verhindering: lri. Brunet de Rochebrune, C. Boeser, K. Dingelhoff,
J. Koedam en f. l. van der Linden.

v i'le_dedeJ-inEqe :

- * ;;tningsavonden zijn bekendo De donderdagavond is voor NISC.
- P€cre softbal is nog niet rond. Dit uordt nog bekendgemaakt.
- aankoop kleding: de uniformen ulorden niet meer door het bestuur teruggenomen,

uel zal het best,uur bemiddelen bij de overname van kleding e.d.
- gestreefd uordt een aantal toernooien te organiseren aan het eind van het seizoen.

Er za1 tevens een toernooi komen om de Spaan-trofee.
- Grote klubaktie. Het bestuur verzoekt om medeulerking bij de verkoop Van loten.

ileze aktie zal. in oktcber plaatsvinden.
- Er zal uJeer een adspirantenkamp -georganiseerd door De Hazenkamp- uorden gehou-

den, en ue1 van 23-25 augustus a.s.
- De Haarlemse Honkbaltreek vindt plaats van 1 a ffn 22 augustLrs a.s.
- Kompetitie: jeugd st,art op 10 april

senioren op 17 april
distrikt op 25 april

- De sportkeuring zal op dezelfCe manier a1s vorig sej.zoen plaatsvinden, dus door
Dr. de llorree.

- Rommelmarkt. Deze vindt uraarschijnlijk plaats op 25 september E.sr IJB organisatie
: ls in handen van de Evenementenkommj.ssie.

- Spelregel-avond voor de jeugd: op 31 maart a.s.
- Paasbingo: op 9 april a.s.
- KontributÍe. Uóór de start, van cle kornpetitie moet de helft zijn voJ.daanr

tLo tgl"{iginq-leden
2A jqal 1id : Bef:- Cast_e.leijn.

Bep behoort tot de "oude gardeir, jeugdteams [,aren er toen nog niet.
Bep startte in het 3e seniorenteam. tdas jaren speler van het eerste;
later aanvoerder van de veteranen. Konden altijd beroep op hem doen,
hetgeen ureer eens tot uiting kuam bij de bourrl van ons klubhuis.

1 o .iaar l+d : -Igtg-Uer.qri@, Pe-t-tlsf- Beq!-qr BgF-Hy-Uriiald.errhoy+.

Iele : ïs inmiddels uel 25 jaar 1id van De Hazenkamp; scoorster 1e
team, aktief bestuurslid geueest, denk orsr BB[.t peanutgebeuren,
jeugdkommissie en nog veel meer.

Patriek en g!!§y. t ziin begonnen in de adspiranten en zo opgeklommen
tot resp. 2e en 1e team. Trouule leden (ook op de
trainingl), zijn beiden bereid iets voor de vere-
niging te doen.Onze dankj
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5. Bestu_uIs_ve_qkie?ing

Als nieutrte bestuursleden u.rorden voorgesteldt C.Suleerman, voorz.

Er zijn
benoemd o

(en voor1. penningmeester)
J.Nijssen, 1id rLledstr.sekr.
F'. Voss, lid ii

geen Legenkandidaten. Nieuue bestuursleden uorden met algemene stemmen

C. Sueerman deelt nog mee, dat Chris Bellink uit het bestuur is getreden,
Chris zaI nog r.uel het materiaal onder zijn hoede nemen.

Het nieutle bestuur heeft als doelstelling: Financiën moeten gezonder, dus rrle
moeten een overschot kt:eken, teneinde de tekorten van voorgaande jaren aan te
vul1en.

Tevens moet er meer aandacht aan de jeugd besteed uorden, rrraarbij uJeer eens
qeurezen u.rordt op de noodzaak van een j"gglgrgi:91g.
Voorz. dankt de jongens van het eerste team voor hun fantastische medeulerkingbij de zaaltraining, afgelopen jaar.

6, fa?IgelgJaq pennillqíne_esteqe::_se

Voorz. deelt mee dat binnen de sektie Vol1ey-ba1 moeilijkheden zijn gerezen.
Bedankjes, schurden" Dit komt tevens op onze schouders.
U.trJ.b. de baten en lasten: cle schulden zijn niet groter geuorden. De post
reiskosten is t,e hoog.

í19.@t-lL!?-sjg gaat akkoord. Heeft 1 opmerking betr. de afrekening van de
inkornsten van het kiubhuis: I(an dit niet j.ets overzichterijker?
Dit is tevens voor J.v.d.Vegte gemakkelijker.

Hierna uordt de penningmoesse décharge verleend.
Dit jaar hadden zitting Ín deze kommissie: J. Hendriksen en G.Francissenr
Voor volgend jaar r.rrcrdt als reserve toegevoegd: Ria Kersten. Jan en Gerardblijven nog een jaar,
voorz.B vordob. resultaten kLubhuisr een voordelig saldo van Í z.ssorz4 is rede-liik. Er trordt gesuqgereet: slot op telefoon. Barpersoneel moet er zo veel mogelijk
op toezien dat privó-telefoongesprekl<en uLorden betaald.
Bov Sutmuller merkt nog op, dat de kosten van de feestavond en receptie t.g.v.
de opening van het klubhuis óénmalig zijn,
Cjhq.aqrqg s op limonade zit veel uinste dit is niet terug te vinden.
-:-s-V,:.d.rUEte.: Er gaat ook uel eens u:at verloren" Limonade is aan bederf onderhevig.

Suggestie; in de uintermaanden kratjes pils Í.p,v. fusten?

7. Beqrotino 1 982

-Q.g-§g!-mul1g, s l4ateriaal is in slechte konditie. 1 tL.leek voor aanvang van de
kompetitie kunnen de helmen nog niet gebruikt ruorden. plateriaalkomm. heeft op
daL punt zijn plicht verzaakt.
Spullen moeten vochtvrij uorden opgeslagen. Dit is een bedroevende zaak: dit is
immers geld van qlls- leden I
Voorz.: Helmen hebben inderdaad scheuren. Kunnen niet genoeg zeggen: voorzichtig

met het materiaal. Hierop moet óók door de coaches gelet urordenl
Overigens zullen ule er op toezien dat dit niet meer gebeurt en de materi-
aalkomm. hierover onderhouden.

Bov S. stelt verder voor j.n de ulinter nieurrl materiaal in te kopen en niet vlak
voor het seizoen.

voorz. r na afloop van het seizoen zur.len ure hierop toezien,
Bep C-.: dit is a1 meerdere malen gebeurd; het materiaaL moet in de tuinter uorden

onderhouden.
JUI' suqgereert nog de inkopen in december te doen; vlak vóór het seizoen

krijg je iets minder korting.
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J.v*.4,-Ueote uijst er nog op, dat klachten rechtstreeks aan het bestuur moeten
urorden geuit en niet aan de materiaarkommissaris.
Het bestuur geeft dit dan door aan de materiaalkomm.

c.Booaard§ B vanu,aar Í 2000.= begroot voor materiaaL?
Uoorz. : ballen, knuppels, honkenr, plaat,r legguards, reparaties e,d.

Begroting is opgesteld vóórdat de coaches met mat.komm. het materiaal,
hebben bekekeno Gedurende het seizoen za1 het materiaal gecontnoleerd
urorden.

zo min mogeliJk busjes
zelf te rijden, tegen een
zitten in de mappn met

verder za1 de zaalhuur uaarschijnlijk teruggebracht ulorden naar 2 uur (r,ras S).
Bov §s g diversen f 700.=. lJat is dit?
Voorz. s vorig jaar u-ras dit het bedrukken van sportjacks, thee bij uedstr. , enz.Diversen dus.
Boy c Lening van grote vereniging. floet je daar rente over betalen?
Voorze i nee,

uoorz. deelt mee, dat er van de sportstichting -via de beheerder- klachten zijngeureest over de toestand van de kleedkamers, 1e zíen er onhygiënisch uit.Er is iemand aangezocht die de kleedkamers tegen betaling rriiÍ scnoonhoudenrNisc betaaLt hieraan meeo

Hierop reageren 4 jongens van het' eerste team spontaan en bieden aan de kleed-kamers 1x per ureek schoon te maken. Hulde!
Het aanbod rrlordt in dank aanvaardo

-cees-E!. vindt het bicr in verhouding tot de frisdranken erg goedkoopouoorz' t Aan het eind van het seizoen zullen r,-re dÍt oezien] (e"À"""Lr.onnn.)
eet_e!,
voorz. deeLt mee.dat de jeugdsubsÍdie r,raarsehijnlijk minder ulordt en in de toekomstgeheel zal verdulijnen.
v-oorster rqj.sbiidra_qe- z Deze moet kostendrukkend zijnr J 35.= per lidr
Kontributies :

seniorenurordt f 165.= + Í3S.=jun.radsp.rpup. Í 130,= + Í 35.=
softbaL seno Í '1 S0o== + Í 35.=jun. Í 130,= + ÍS5.=niet-spelend f 45.=
DBCro softbal ï 80.= (zij betalen de reis zelf)

voorgesteLd rrlordt de kontributies in het vervolg op de begroting te spLitsen.
De vergaderÍng gaat hierna akkoord met de begroting en de kontributÍeverhoging.
Rondvraao

-.---JCoos Sennef :

J_. V_._d.V_egte s

_Csqa§erc,| r
Voorz o B Lie

Loqs _§eln_e_f__s

voor ulat bet'reft de -rgisitqsten deelt voorz. mee dat er
gehuurd zullen '.,,oroetËiltörs zurren uorden gevraagd
vergoeding van I OeZO per kmo De declaratie_forÀulieren
teambescheiden.

Bo

Trajanus heeft electr-beveiliging klubhuis. stil alarm, aangealotenbij de politie. lJat doen u.rij?
Kosten mÍnimaal J 5500.= (collectief)
Kunnen ule hier ulat aan doen?

zijn hiermee bezig en hopen spoedig
gravel-vierkantjes in outfLeLd voor
ïs reeds in 1979 aangevraagd.

llolg:. I trJe zullen dit uóór aankaarten bij
Porj. B V.Lr.b. kontributies; korting bij
Penningmr. : Ja, dit rrrordt gehandhaafd.

oplossing te vindene
softbalsters, tevens bij de honken.

de Sportstichting.
meer leden uÍt 1 gezin?
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Francois uan Ha1. : foto veteranen, door Chris gemaakt. Kan dit in het klubhuis

voorz.: hje zullen deze foto opvragen biJ chris Bellink. tlou*
Jan v.d.veqte deelt-nog mEer voor uat betreft het voordelig saldMklubhui",

dat hiervoor in samenuerking met het bestuur een bestemmÍng
uordt gezocht.
vo_orz. stert voor, dit bedrag te besteden aan beveggings-
systeem.

Jaq-v.d.Veqtg : Bep c. heeft tegen gereduceerde prijs een beveiligings-
systeem. verzoekt bestuur kontakt met Bep op te F€Í,,Írr

G. Fra[cigeen : trJintertraining.

v_oorz. c ,it =,ïï5:ï: ;:i";:':ï::i:: il"ïï:àiii.*iLolj,"::: :i.::: lliioí""."".
Qerard Fr. : Dit scheelt ons dan tevens een flink bedrag voor kapotte ruiten.voorzo s Dit- is onze eigen fout geueest; er uerd urel degelijk met harde baLLengeslagen, hetgeen verboden j.s.

0m 23.20 uut stuit de voorzitter de vergadering en ulenst allen uler thuis.

Èo-o-o-o-oro-o_

NiJmegen, november 19A2.
Ívl. v. RaaiJ-V. Strien.
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