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Algemene ledenvergadering op maandag l0 mei lgïjt klubhuis s.v.de Hazenkarnp,
Winkelsteegseweg te Nijmegen.

Aanwezig waren: J0 stemgerechtigde leden
1 ouder van een lid
1 adspirantlid

1. Openingl Voorzitter opent Ce vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Yanwege zakenreis naar ffipte is è sekretaris niet aanwezig.

Hij memoreert aan de retlnie va.n 7 mei j.1., deze was een groot sucses.
!J I'lensen nalnen er deel aan, voornamelijk leden van voor de oorlog. Rr is een
zeer geslaa6de turndemonstratie gegeven in de Reestraat en er zijn ook enkele
mensen naar het clubhuis gegaan.

2. Post en mededelinsen: Bericht van verhindering ontvangen van:Piet van Staveren
Wi1 Sto1k, Diny van Gorkum, tr'raneois van Ha1, Piet Voss.

- De uitloting van de renteloze lening wordt bekend gemaakt in de volgende Hazenkam-
per. 2 Mensen hebben het geld geschonken.

- Concept structuurplan-veldaccomodaties korfbal en honkbal is binnengekomen.

- Yan de sportstichting is bericht gekomen (aan volleybalver.rrde Hazenka.mpt,) dat
een vakantieweek wordt georganlseerd met de volgende takken van sportt judo-

vol-leybal en basketbal . Deze brief gaat naar Ton Ter:nissen.

- Erqutte van Universiteit wordt vocorgelezen. De vergadering beslist negatief te
reageren op deze enqu8te. Ie enqu0te is te persoonlijk, een student d1e 1td wi1

worden kan dit te a1len tijde.
- EnquEte van Ministerie van l{elzijn: Irvorno deze enqu8te is reeds een gesprek ge-

weest, het bestuur verwacht geen tweede gesprek, e.e.a. woröt geregeld door
een bureau in Amersfoort.

- De vraag of de Horeca vergu:ning is geregeldrwordt bevestigend beantwoord.

J. Notulen: Deze worden ongewijzlsd goedgekeurd.

4. Jubllarissen: 0p de ref,nie zijn gehuldigdr
voor 2J Jaar lidnaatschap: Merrr.WÍ1 Stolk
voor {0 jaar tt 3 Syne Yonk
voor l0 Jaar 'r t IIr.Jaap Stolk

Mevr.J o Jaspers-Tei jken
Deze vergadering worden de mensen die 10 jaar lid'zijn gehuldigd, hierbij zijn
I voetballers die reeds langer 1id zijn, maar waa:rvan de juiste gegevens tot nu
toe ontbraken in de adminlstratie. Het ging om de volgende mensen:
J.Belllnkr P.Be11lnk, B.3e11ink (alledrie voetbal) Sand.ra Elgenhuysen, Miriam
Eigenhuysen, Monique v.d.Elier, Ingrid Hissink, Monique Kaaks, Leonie Liska.np-
Yeldkamp ( gymnastiek) Dini van Gorkr:m (Uaaminton).
De turnsters die worden gehuldigd zijn a11en ult de tijd dat we 6cht met turnen
begoruren. Dini van Gorkum heeft in het interim bestuur van badninton gezeten.
Het is overigens in deze tijd zeer positief a1s mensen lang:er dan l-0 jaar 1id zijn
van een vereniging. Hierna volgt een hartelljk applaus.



5. Technlsch progasmal Dit pr:nt staat voornamelijk op de agenda i.v.m.
de S.T.K.kracht (gport Technisch Kader)Ton Teunissen.

Ton Tewrissen gaat aankomend seizoen nog 1! uur lesgevenf maandaganrond langer
dan nu, in een andere zaal, woensda8 avond vanaf 17.OO u. vriJ en wrijda6
avond helenaal vrÍj. Hierdoor kan [on meer tiJd beeteden aan de andere sekties.
Rob Notenboon gaat naar een lesproga.nna van {0 uur, vaaronder glmlessen op
vrijda6 (tot fgrlO u.) in Tolhuls.
Deny Yerstegen heeft ontslag genomen, hiervoor in de plaats komt Laurens v.d.Hout.
Eii 8a€È lesgevgt aan À- en C turnsters en 5 uur 3 turnen (totaat 2O uur).
ÏJim Zegers krijgt zo vat tljd wlj voor andere aktivitelten.
Me t de dagaktivitelten wordt volgend jaar gestopt, aangezien dit veel te duur is
Je knnt (rra) de mensen niet neer vragen dan Í àr5o pei week, ars je d.it om gÉ.at
rekenen in za"alhuur en leiderslasten moeten er minlmaal 16 mensen per week aan-
wezig zijn om de kosten te dekken.
Ïn verband net de veel hogere zaallur:r ln de Reestraat gaan de turnkontributies
d:astisch omhoog. líat precies de lestijden en leasavonden worden voor het tr::men
is op dit moment nog niet bekend.

6. legrotingt IIe S.T.K.baan wordt f/n 1!B{ voor 1OOff gesubsidleerd., inclusief werk-
geverelasten. I)aanna 1 jaar 80% en daazna blijvend 60fi.

Vanaf dat moment is Ton ook daadwerkelijk 4%van zrn tijd direct werkzaan, ne
krijgen dan ook weer gemeente subsidie over de desbetniffende {Ofi.
0p de vraa6 wat er gebeurt indien de subsidj.e zou vervallen, wordt geantwoorti.
dat dit het afbouwen vEul deze baan zou betek€men.
Doordat we nu wat lesuren van Ton inkrimpen irvornr zijn werkzaa.mheden op algemeen
gebledr bestond de rnogelijkheÍd de onrendabele uren af te s toten.
Sektie g3mnastiek betaalt nu aan het E.B. da'werkelijke salariskosten, minus d.ete derven subsidie (van de gemeente ), d" resterende uren betaalt het H.B.
Yan het bedra6 dat overblijft worden bizondere aktiviteiten bekostÍgd. zoals:
cursussen, propa§arldar eventueel een meer algemeen ÍntroduktieboekJe.
Ïíat dan resteert ls bedoeld als reserve voor leiderslasten voor b.v. d.e eerste
5 à 7 jaar. Het geld wordt naandelijks gestorT-dóïï§lffiervice Gelderland..
Nadat de subsidl.e is teruggevallen op 60p6 moeten a1le bizondere aktiviteiten
r+eer worden bekostlgd uit de algemene middelen.
De drukkosten van de Hazenkamper ziJn iets hoge:r begroot, d.e ad.vertentie opbrengsteniets ragerr het moellijker geworden adverteerders te vinden.
BLz. 2 van de begrotingr de begrotlng van de sekties, deze word.en d.oorgetor€1o
Het klubhuis is apprt gehouden op de geconsoLideerée begrotlng, het is moeilijk
dit biJ de te.chnische aktivitelten in te voegèrlo

Badminton heeft begroot f 75or af telossen van haar schuld à Í 4.oo0r-.
Hr.Aartsen vraa6:t of de afdelingen die geen reserve kweken quitte spelen?
A1s a1les goed is we1., de afspraak is dat iedere verandering in ae Éegroting,
hoger of lager da 5%t met het H.B. wordt besproken.
grmnasliek komt a11een rond door de turnkontributie drastisch te verhogen,
aangezien de zaalhuur daarvoor biJna vertienvoudj_gd.
badminton had vorig jaar de gouden forrnule d.oor de shuttles uit het pakket te halen.
IÍonkbal houdt niets over.
Kor&al brengt Í 5.000r- op door oud papier-akties en d.iverse andere aktiviteiten,
hie:mree houdt het zijn balans in evenwlcht.
voetbaL heeft weinig problemen, de bondskontributie is hler het allerhoogst.
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). sektiest

Hierop worden de begrotingen goed.gekeurd.
Cees Sweer"man merkt hierbij op dat d,e S.T.K. ïeserve inderdaad gereserveerd moet wor_den en niet mag verdwijnen in de algemene pot. Dit was ook aI een afspraak d.iemet de lelders is gemadr t.

J. Toekomstvisieg Simont Wellicht is de Hazenkamp inmiddels fijp voor een aparterecreatie afdeling voor ar diegenen die niet typisch voor
66n sport wi1len kiezen. De d.ruk van de bondslasten zou hierdoor aanzienlijk
kunnen worden verlicht. Dit zou dan een nieuwe sektie moeten worden, of hei
zou moeten val1en onder de supervisie van het H.B. I
In de hierop volgende discussie wordt vooropgesteld dat je de leden kwaliteÍt
moet biedenr dat kan de Eazenkarnp, Hr.Huisman hoopt dat ór e"n nogelijkheid is
om de b.and binnen de Hazenkamp te verstewigen, hij denkt hierbij b.v. aantoneel of volksd€uisen. Helaas is die nogelijkÀeid. er niet door àe gscheid.en a,cco-modaties. 0p de gym-Iessen wordt overigens wel zoveel mogelijk gevarieerd les
Segeven, waarbij volksdansen en ritmische gymnastiek naar behoeite van de groepbij het lesprogamma behoren.
Voor meer gemengde aktÍvitetten binnen de Hazenkanp ( b.v;. d.e ene week naar
badminton en de volgende week naar gymnastiet) laten d.e bonden aI helemaal geenruimte. Badminton heeft b.v. spelerskaarten, en bij een K.N.G.V. kontrole vond.
men het maar vreemd dat oud Ieden, die niet meer sporten, geen lid wensen te zijn
van de bond.
Ton Teunissen hoopt volgend Jaar meer tijd te krijgen om de wensen van d.e sektiesin dit opzicht te peilen. Het functioneren blnnen de Hazenkanp wordt hem nietgemakkelijk gemaalt. Hij verzoekt de sektles nogmaal s dringenà volgend. seizoenbij voorkeur op zijn rrrije avonden te vergaderen, zod.at rrrj afe vergad.eringen karr
bijwonen. De werkdn:k vanuit de sekties moet veel groter wór:den.

8. Bestuursverki_ezing: Het D.B. bestaat momenteel uit Sirnon Kersten (wnd.voorzitter
en peru:ingmeester) en piet van Stqveren (sekrètrri";.

Piet is een heel goede sekretaris, maar hij is hel-aas nogaL r"ei ,"g voor zaken.Indien er uit de vergadering een penningmeester naar voren komt zou Simon graagzijn taak overdragenr hij blijft dan voorzltter. Àangezien niemand zich meldtbliift de stand van zaken voorlopi.§ zoals z e lras, dó enige wijziging binnenhet H.3. ls dat Paul Merten (korfbal) de taak van Frans ,.a.uei3aen overneemt.
De nutaties binnen de sekties zijn a1s rrolgtt
korfbal: Paul Merten i.p.y. Jan Schö1s v@ràitter

Jenny v.d.Irogt i.p.v. Ben Gï8niger pen:eingmeester
Bian van Heprtum i.p.v. paul Merten liid

honkba1l Han Casteleijn iop.v. Cees Sweeman Penningmeester (eees b1ljft voorzitter
badminton: I{enk Schipper wellicht voorzitter i.p.v. Jeroen ter Huurne

Marco Boogert blijft tot uiterlijk dec. 1!Bl (penningmeester)

Ë\mr)?s.!s!- biJ gymnastiek àemen lous CagteliJn, Mary Sackhaus en Gon Boone afscheid"
Hirn taken wa.ren de laatste jaren aI vermlnderd, maar zij blijven incidenteel helpen.
Ze worden al-1e drie bedarrkt voor 16 jaar bestuurswerk, àe rruÍaiging van hen za\
binnen het elgen sektie bestulrr plaats vinden.
Als nieuw bestur:rlid komt hiervoor in de plaats Hrank Jansen, hij hielp a1 enigetijd blj diverse lessen.
badnintong Dit seizoen ÏÍaci financl-eel en sportief een sucses.

een team is naar de Je klasse gepromoveerd.
volgend seizoen wordt gestart met een jeugdafd.eLingo

honkbalr zij zijn klaar voor peanutters. IIet wachten is op aanmeld.ingen.
financieel gaat het goed.



korfbal: a]les gaat rustig op het ogenblik, a}leen zijn er te weinig junioren.
finaneieel blijven ze afhankelijk van aktleso
accomodatie op Linden-tro1t laat nog op zich wachten.

voetbal: hiermee gaat het 1euk, blijft een klein groepje.
heel misschien saan ze volgende jaar wat doen met jeugo.

10. Radrrraag: Hans Kerstenr Wanneer is d.e stenenslag?
Het veld is vastgelegd voor 10 septemebr a.s. Misschien kan er in samenwerking
met de sektj-e gymnastiek ook iets worden georganiseerd voor de jeugd.
Kosten bedroegen vorig jaar t f 650r-.
Bj-ruren 2à j weken wordt er een recreati.e-tournooi georganiseerd. d.oor Ton Tèunissen
op de vrijda6avond.
Sektie honkbaL hoopt dat de honkballers mee kunnen doen met de sterrenslag i-v.rrro
het uitlopen van de kompetitie door het slechte weeï.
Voor badminton krrnnen de inschrijfformulieren voor de sterrensla6 worden mee-
gestriurd met de inschrijfformulieten voor het nieuwe seizoen. Men kan d.an opgeven
net wLe men eventueel in een barn w"iI zitten"
Jan vrdrVegter Is het mogelijk dat het H.B. vaatrltjes koopirroo= representatie?

E.B. info:meert naar
besteld.

in de H.B.vergadering.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met de opnerking dat het janmer'í.s
dat zo weLnig mensen komen op een A.I,.V. en dat het helemaal onmogelijk schijnt
dat a1le bestuursleden aanwezig zijn.
Wim antwoordthierop dat men pas komt op het moment dat het mis ga;,tt men mag
het dus beschouwen als een compliment a1s er zo weinig mensen aanwezig zíjng
het gad kennelijk goed met de Hazenkamp.

On 21.00 u. sloot de voorzitter de vergaderÍ-ngo

notuliste

Rla l(ersten.

Na enÍge dlscussie wordt het volgende afgesprokenr fiet
de priJs hiervan (t f fOr-) er word.en er eventueel !00
Ile sekties betalen de kostprijs bij afname.
Het ontwerp (voor de gehele vàreniging) word.t behand.elt
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