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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden dd.17 mei 1982 in het
klubhuis I'dellazsn&rmpl,'. _ __ - - - _
Aanuezig uJaren:7 hoofdbestuursl-edenr 17 stemgerechtigde leden en 2 ads.1.

1. Voorzitter opent de vergadering en vermeldt dat de sekretaris niet aanulezig
kon zijn. Hij dankt a1le harde uerkers die ervoor gezorgd hebben dat het
klubhuis na de laatste inbraak (diezelfde nacht) drooq en bruikbaar is.

Post en mededel"inqen. Van 6 mensen is bericht van verhindering gekomen.
De reliniekommissj"e (van ruim 4 jaar geleden) uit volgend jaar uleer een re-
unie organiselen. Gedacht urordt aan 7 mei 1983. De bedoeling is dat de mensen
tussen 11.00 - 1.30 uur naar het klubhuis komen. ïedereen kan het klubhuis
dan bekijken, ze kunnen koffie drinken en bv. soep en rrlat broodjes konsume-
ren. Daarna gaat iedereen naar bv. zaal Levensmorgen voor de eigenlijke re-
unie, die eind van de middag kan trlorden afgesloten met een koffliemaaltijd.
In de redaktiekommiss.ie is een kleine uijziging gekomen: Karien van de Peet
heeft hier nu zitting in namens de sektie badmintonl Ria Kersten verzorgt de
advertenties en zorgt met An van Staveren en Karin Teunissen voor de inter-
vi euuls .

Notu.len u-rorden onveranderd goedgekeurd.

De volgende leden konden dit jaar uorden gehuldigd i.v.rr'rr 10 jaar lidmaat-
schap: Patrick Becks, Jacqueline Berns, [vlevr. BeÍjnon-Bruijntjes, Rianne
Koedam, [vlevr. den Ouden, Tanja v.d. Schoor, lvievr. Stoepl Bob Vrljaldenhoven,
Rolf Urijaldenhoven en lrJim Zegersr 2S jaar lidmaatschap: llarie Backhausr 40
jaar lidmaatschap: Dick Korstanje. De voorzitter merkt op dat Dick Korstanje
zijn sporen bj-nnen de vereniging heeft verdiend. Hij heeft jaren gymnastiek-
lessen verzorgd, bestuursulerk gedaan, medeopricht,er van de sektie korfbal
en hij is erelid. Plarie Backhaus zit nu al + 15 jaar in het bestuur, heeft
veel geholpen bij diverse gymnastieklessen.
Voorts vermeldt de voorzitter dat er tussen nu en 6 jaar veelrr40-jarige
1Ídmaatschapsledenrr te veruJachLen zijn, vooral bij dr: sektie honkbal.

5. Voortbestaan sektie volleyla]: Een jaar geleden is besloten door te gaan met
de sektie vo11eybal, ondanks de negatieve begroting. Helaas is het niet moge-
lijk gebleken de Leden aan de vereniqing te binden, uaardoor het ledenaantal
nu is teruggelopen tot I mensen, dat is het absol-ute minimum. Reden u,aarom
de laatste leden ueggaan: bij andere verenigingen hebben ze een grotere zaal
en gegarandeerd leiding (ulat uij niet kunnen garanderen). In de diskussie
komen de volgende gezichtspunten naar voren: alles is uaarschijnlijk stuk-
gelopen op de financÍëIe kant, ful.l-time leiding uas eigenlijk niet te beta-
len, part-time leiding ging ueg, dus er uas geen alternatief. De schulden
hebben de problemen ten top qedreven, de l-eden ueten dat die schulden er
zijn en stappen mede daaroffi opo Bovendien is de plaats van de zaal niet gun-
stig. De sc[ulden aan het HB bedragen t Í 8.000, de vereniging zal deze schuld
moeten dragen, bovendien is er noq schuld bij de bond. A1s je a1les reëel
gaat bekijken, zijn de (te hoge) l-eidersl-asten niet betaald. Het is jammer
dat er nog geen toestemming is van het C:R.lí1, dan zag a}les er misschien beter
ui t.
In verband met die C.R.l''1 .-funktie val-t het volgende mee te del-en: In het, voor-
jaar is er een gesprek geu;eest met de heer J.lleiting, die ons mededeelde dat
de Hazenkamp is voorgedragen voor een 5.T.t(.-flunktionaris (Sport Techniseh
Kader). Indien dit doorgaat heeft het de volgende konsekt:enties: De leider
gaat 4O'i, aktief les geven, 6A'fr van zijn tijd is voor andere urerkzaamheden
bv. opbouulen kader, bij."ronen vergaderingen, reklames etc. [r tiordt uitgegaan
van een 40-urige uerkuleek, de huidige lesuren zouden langzaam teruggebracht
u.rorden tot 16 uur. [en exakte funktiebeschrijving moet nog gemaakt uorden,
als extra opmerking geldt dat de fufrktie aan de verefriqinq u.rordt gegeven,
ni.et aan een perso:pn:
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0p de vraag of het mogelijk is een leider zo maat minder uren les te geven,
1uordt het volgende geantuoord: technisch is het bij gymnastiek mogelijkr oP

de uloensdaqavond veival-t volqend seizoen t honkbaluut, 2'l uur badminton en de

sektie voLLeybal. Bij badminton is het feit,elijk onmogelijk een fulltime l-ei-
der voor de rekreatieuren te handhaven.
Konklusie:Indien C.R.i,l. funktie doorgaat moet 6én van de leiders uorden ont-
slagen en via bovenstaande regeling opnieuul uorden aangenomen. Indien de funk-
tie niet, doorgaat moet volgend seizoen een leider voor een avond uorden ont-
slagen. Er is i.v.m. -,:': ontslagen ook nog kontakL geueest met de Provinciale
Sportraad, maar het bestuur is daar niet positief ovprr De P.S. kan onze feider
i.n dienst nemen, uiij rrhurenÍ' ze dan voor het aantal benodigde urel-lo In het gesprek
met de konsulent kuamen praktisch geen voordelen naar voren, bij ontslag moet
de vereniginq naar het G.A.B. om lLJ.ll . aan te vragenr ziJ bemiddel.en aLleen voor
uerk. Bovendien kost het 1.1!í meer voor een risikofonds, maar bij ontslag zie
je daar niets van teruq.

6. Eg.!-U.ng. [[.: De kontributie die de sekties aan het HB afdragen, blijft qe-
lijk aan het seizoen 1981-182 nl.t Í 8t5C per 1id per jaar. Het introduktieboek-
je vervalt aankomend seizoen. Als aktiviteiL jn 1981-r82 is er de sportdag van
19-5-f82, in 1983 zat dat uraarschijnlijk de reUnie zijn. 0p een vraag van Rob
van Raaij antuloordt Simon dat onderhoud/aanschaf machines misschien uat t,e laag
begroot is. Cees Suleerman ulil rrleten hoe het met de vermoqenspositie van de ver-
eniging is gesteJ-d. Simon denkt dat het t,otaal vermogen van de vereniging +

Í 2O.000r- zal- bedragen, dit uordL nog uel r,rat lager door de problemen bij de
sektie vol}eybal. Het klubhuis Ís bij bovenstaand bedrag nieL inbegrepen. ln
december hadden korfbal en voetbal een positief saldo, de andere sekties ne-
gatiefl honkbal is niet helemaal bekend.
I.p.vr het Íntroduktieboekje komt bij de sektie gymnastiek een introduktie-
stencil, missch-ien dat de andere sekties daar ook interesse in hebben. Begro-
ting van het HB r,lordt goedqekeurd.
Ook de klub.huisbegrotinq uordt zonder problemen goedgekeurd.
Begroting sekties: lymnaglg houdt de kontributies 9e1ijk aan het al'gelopen

seizoen.
Bij badminton gaat de kontributie iets omhoogr shuttles
uorden volgend jaar niet meer verzorgd door de vereniging.
Het sektiebesuur had voor een avond een leider ui1len ont-
s1aan, maar de S.L.V. heeft besl-oten dat hij moet blijven
lesgeven op beide avonden.[r is 100/í leden begroot voor
het hete jaar, dit is een beleid dat volgens Simon Kersten
niet reiSel Lijkt.
|pIB!g!: opbouureserve Ís tot nu toe zeer positief. De ver-

schuiving van het honkbalseizoen geeft een uat vertekend
beeld, doordat ze nu lf4 iaat extra kontributie ontvangen.
Korfbal.. Ook hier gaat de kontributie iets omhoog, akko-
modatie in l-indenho]-t duurt nog enige tijd, opbouureserve
t.b.v. nieurLr te bouuen klubhuis (t.z.t. ).
gsjl3ls Het is nog ter diskussie oF het mogelijk is vol-
gend jaar door Le gaan (te ueinig leden).

De beqroting van de sekties uordt na een korte diskussie goedqel<eurd.
De vraag komt uit de vergadering of de sektie gymnastiek niet te veel leden
heef t begroot. (ZZS). In 1980-t81 rrraren er 325 nieuue leden, dus zelfs bij min-
der volle groepen is ledenaanuJas uan 225 re?!eJ,.
De verzelening die het HB heeft is a.l"leen maar een LJA verzekering voor de bui-
tensporten. HonkbaL, korfbal en voetbal, dit is de groep sporten met de groot-
ste risikors op ongevallen. Ruiten van de zaal ïJsbeerstraat uorden niet ver-
goed, omdat de zaa]. gehuurd ulordt met toestemming van de eigenaar. Er za1
uorden naqegaan hoe de IIA verzekering voor de andere sekties is. (middels
bondskontributie?). De meeste bonden hebben hun verzetering inmiddels behoor-
lijk teruggeschroefd.
Cees Sueerman merkt op dat de kleinere sekties een overschot begroten, maar
gymnastiek niet. l,rJat betekent trouuens de vrij hoqe post div. inkomsten?
Heeft de gymnastiek een grote reserve? Simon Kersten: Het uoord sponsonsehap
valt moeilijk, maar er is een kfeine sponsor.
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Bij gymnastiek zijn akties moei-lijk te voeren, maar er gaat binnenkort een
spot-tssr-turnloop van start. De leiding is begroot met de hoop dat, de C.R.[t'l .
funktie doorgaat. De kontributie is vorig jaar in paniek met f 20r- per
jaar verhoogd, dit jaar kan er echt geen kont,ributieverhoging komen. De ver-
r,rachting is dat het vermogen dit jaar een kleine Í 10.000r- za1 zijn, dat
is 3r 3.000r- mi-ncer dan vorig jaapo
Al-s de C.R.i':. funktie niet doorgaat zulIen er rigoureuze dingen gaan gebeu-
Ieflo
0p de oprirerking dat gymnastiek niet zo I n risiko mag lopen al-s b. v. volley-
bal, merkt Simon op dat Frits Beijnon een hele goede penningmeester is. Boven-
dien moet iedere afuijking van de begroting * of - Sf, rLrorden besproken in de
Hts ver-oadering. Na nog enige diskussie u.lorden de begrotingen aangenomen.

Sestuursverkiezinq. fr is nog steeds geeen voorzitt,er/penningmeester. Door
ffisekretarisrege1matigafuezig.Noodgedurongengaathetbe--
stuur op de oude voet verder.
í'lutaties bi j de sekties I korf bal-: Ben v. Gröniger- penningmeester.

honkba-I.: Cees Sueerman- voorzitter/penningmeester
badminton: Jeroen ter l-luurne- voorzitter.

0verzicftt afoelopen seië:enlBadlinton: afgelopen seizoen u,as sporLief een suk-
ses, financieel helaas niet. Het spelpeil is verbeterd en het'1e team gepromo-
veerd. VooraI Lej.derslasten en shuttlekosten drukken erg zuJaari de -Laatstp v€r-
val]-en komend seizoen.
Honkba]: Alles gaat goed. Het grooLste probleem is momenteel de gepleegde in-
braken, maar aan beveiliging rriordt geuerkt.
Korfb_a]: In 5.L.V. is het nieurrle bestuur gekozen. (zie mutaties). Het positie-
ve sal-do is te danken aan de goed lopende ''oud papier Aktiert in To1huis. Het
3e beam is uiLgekozen a.l-s het meest sportieve team van Ge-lderland. De pupiJ-len
uorden misschien kampioen. De klub is momenteel erg stabiel- en de sfeer is goed.

]&etb_+:0f voetbal volgend jaar doorgaat is nog ter diskussiee Het ledenaantal
moet minimaa.l 16 bedragen, sommige oudere leden r.uillen stoppen, honkbal en gym-
nastiek l-everen geen nieurrle leden meer, dus t:ellicht ulordt het moeili jk 16 men-
sen bereid te vinden een jaar te spelen.
Vol-leybal 3 Trrlee teams staan op het punt te promoveren, ze moeten al-leen nog een
beslissingsr.uedstrijd spelen. Oeze mensen gaan volgend jaar over naar een andere
veleni qÍng,
Reda.kt,iekommiss_iezDeze draait goed, ze verzorgen ze-1.f de 1ay-out, de Hazenkam-
per verschijnL steeds tijdig. De kontakten met het A.C. zijn prima. De inter-
vieuuls slaan goed aan bij de adverteerders.
Klubhuj-s-ev.elsflentenk-olrmis;sie: Het, initiat.ief voor de sterrenslag komt van
Hans f(ersten van de sektie badminton. Al1es is geregel-d orn van deze dag een suk-
ses te maken. ls Avonds i-s er een feestavond.

9. &I|j]!E.3gg.. Niemand meldt zich, dus sl-uit de voorzitter de vergadering met de
opmerking dat er jammer genoeg lreer uJej.nig mensen aanulezig uJaren.

Notuliste Ria Kersten
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