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Sektie Honk-f Softba.I, Algemene Ledenverga: ering, C.d. J oktober 1981.

Aanwezig bestuur : Yoorzitter Cees Svreerman

Seeretaris ]ians Bes

Penningmeester Han Casteleijn
',Iedstrijdsecr. Trudy van TIa1.

Àa.nr'iezige 1eclen t 26,

1. Opening

ne voorzitter opent te 2C.4C uur de vergadering en heet eenieder van ha.rte welkon.
Ili j noemt d.e opkomst van Ce leien vri-j groot tov de Voorja.arsverga.dering.
IIij raemoreert, dat net in net belang van de Sektie is, dat er zoveel r.:ogelijk leden
aa.nttezig zijn.

2. -o!]§! van de voorj?irsverga-cering :

I{ededeling Karel )ingelhoff : le vcteranen zí;n zeLf bezig iets te organiseren.
Gedacht wordt aan d-e verenigirrg"r, BsCU-Ha,*ks en

Jaka Breda..

De bed,oeling is een toernooi in de nazomer 1984.

Antwoord voorzitter : Ik vind dat Cit initiatief op prijs moet r,.rorden

ge ste1d.

Vraag Rob van Ra,ay : IIeeft Trajanus d.e kleed.kamers schoon achtergelaten ?

Àntwoord voorzitter : Ja.
lli j zijn nu a.an d,e beurt.

vraag Ria Kersten : Onder het punt "Verslag penningmeester sektie }Ionk-

/Softtat staat de post I'liverse lasten" mbt het breken
van ruiten.
Is dit betaald ?

Rea.ctÍe Rob van Raay : i)e rekeningen d"ien aangaande zijn d.oor de Sektie
betaald. neze post r,'ras totaal ongeveer Í B50r--

Yraag Jaap Stolk : Ik mis de foto van het Pupillen-team. Vaar is die ?

Antwoord voorzi-tter : \,/e zí7n er inderd.a.aC 1aa.t mee.

Ie foto ligt klaa.r bij de fotograaf en kan mcrgen

afgehaald ,,.iorden.

I,led.ed.e1ing van de voorzitter: Het bestuur heeft geen Led.en bereid. gevonden tie Jaar-
lijkse romrnelmarkt te organiseren.

Hierna werden de notulen goed.gekeurd.
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Be s tuursme dedel ingen :

Ile secretaris deelt mede, da-t telef oniscir
1'^J. Brunet de Rochebrune, Bep Ca,steleijn.

Piet Yoss heeft schriftelijk bericht van verhirdering gezoiden, hetge+n later ti;dens

de verga.d.ering aan de orde za1 konen.

rle wedstrijdsecretaresse dtelt nede dat er een vergadering is geweast tussen de

Tecirnisci:e commi ssie en de coa,ches, waarbi j zi j els notuleur aanwezig is geweest.

laerbij werd het afgelopen seizoen oloer de loep Scnornen'

Ie conclusie r,ias, da.t iiet in zijn elgereenhe-'id goed'uas gegaan,

Verder deelCe zij ::reoe : 1. Ir zi jn zoals het nu staat, het volge:ld" seizoel te
weinig coacites.
Voor de r,'i'i-iternaa,nden z1-7t er r,reI voldoenr'-c' tra-.iners.

Et za.7 een za.a,L noeten r,lorden Sehr;r-rrC voor de senior

honkbal.
l',t zal reclame "+orCen 

gerna.aki voor Peatirrt.

)e aanloop ven het Peanut za1 worden betaalC uit C-e

S.T.I(. fondsen.
6, Ie uii'tertraining van de aspiranten vangt aan op

4-11-19EJ en voor r1e overige teams op 5-'11-198),

De voorziti;er àeeIt meCe, d.at de Grote Clubactie gaa.t starten.
De organisatÍe is ir harrdett va.n de woCstrijdsecretaresseo
Zij vindt dat eenieder va.n Ce opbrengst profitoert en d.at d.us eenieCer raoet mee-

werken.
Het is zo geregeld, d.a.t per gezLn 5 loten word,en toegezonden voor verkoop.

le afrekening zal geschi..den tijd.ens de za'a.)-tta;_ningen.
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Xe voorzitter ging nog even in op de receptie en de feestavond

het kampioenschap van het 1e seniorerl-t'a.n honkbal .

Hij vond. Ce zo breed mogelijke opzet van de beid.e evenementen

Ook hei tegen kostprijs verkrljgen van drank viel volgens hem

Zodoende kon eenieCer, d.ie op de een of anders ',rl-ize iets voor

ged.a,an, lrorden uitgenodigd.
le Sektie hoeft er niets aan verilinnd.
)e opkomst van bevriendé verenigingen op de receptio vond. hij aa.n de nag:ere kant.

Àspirantenkamp : le voorzítier complinenteerde d.e leiCing en de smeerploeg,

Alles we.s z€er goed gegazrn, onda.nks een klein buCget.

riet kamp r,ra.s gesIa.agC..

Doordat het budget klein
spellet jes georganiseerd

komen,Le resulta.at gehad,

\

bericl:t van verhinCering is ontva.ngen van

ter geiegenheid van

een goed iCee,
in goe; e a.a.rde.

de Sektie heeft

v,as, zijr-: er geen films gedra.aid., doch

in de avorldr.lren. lit heeft het gocd'e bij-

d.at de deelneners een goede nachtrust hadde



Yraa.g van.Jari vai: de Ve6te : Is net geen goeCe zzak Cat bij d.e lei-
d.ing wa.t ouderen zijn?
Ir wa,s rs-avoncls tot 21.3C u..ir nogal wa.t

1i,,e91 oop,

Antvocrd l{oos Senref : le tijd. tot 21.30 uur rnoest mede }Íorden
gevuld d"oor de jonger:s va.n ila.a.rlem-Nico1s.

Deze lieten het erl voo::trat d.at betreft,
een beetje bij zitten.

Yervol-gels nenoreert de vooziti;er de tang van zaken rond de bekerr,leCstrijclen va.n

hei a.spiranten-tr.an honkbal.

ilet tea.m vras, na d.e terugtrehl:i-::g van Jsca, uitgenod.igd in de landeli;ke bekercompeti-
tie te spelen.
--;er is d.Ít tean, om d.ivr:rse redenen teruggetrokl<en.
l]e voorzitier temoreercie, d.a.r dit tean nr: in d.e i.a.yonsbekercompetitie, Ce beker heeft
beha ald..

le beide toernooidagen van het afgelopen weekend., t.w. 2-10-1983 eer, junioren honk-
ba.ltoernooi en 1-1C-1 98J een senÍoren honkbaltoernooi zijn geslaagd te noemen.

ilet '1e junioren-tea.:l honkbal behaalCe Ce 2e pla: ts.
ilet 1e senioren-tca,rn honkbal br:hn.a1de de 4e p1a.ats.

Ilierna ging de voorzi+"*.er in op de probl-rner: mbt het organiseren van de jaarlijkse
rommelrnarkt.

Vroeger organiseerd.e de evenenenten-coil:rissie dit.
)e voorzitter had een]-ijstje rnet narien van leCen welke mogelijk d.it evenerneni zouden

-l len orga.niseren. IJa-dat hi j dit 1Í jst je had af gewerkt, r,ras nog nienna.nd bereid d.e

ínlelmarkt te organiseren.
ilij vond het ja:r''er, dat nu de xorn,',elma.rkt noge 1i jk niet kon door g:aan. )it evenement

leverde tocir altijd nog zo tn Í 15001-- op.

Yervolgens schorste de vor:rziiter Cc, vergadering voor 20 minuten.

{. l,Iijzlging boekjaar van d.e sektie :

Boekhoud.kur-rd.ig levert het vele bezwaren op dat het boekja.ar van de sektie loopt van
'1 oktober tot 11 september.
j)e voorzitter stelt voor het boekjaar te la.ten inga.a.n op 1 januari en te eindi-gen op

,1 december.

l,ia een uitgebreide Ciscussie, wa.a-rbij ook Ce contributie betaling terspra.ke kwam,

wordt het voorstel net /rlgemene Stem:ren goed.gekeurd.

IiÍerna schorst de voorzitter de verga.dering, teneinde in het bestuur te kunnen
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bere-aCslage,-: over de hor:gte var: 11 e cor:tribr:tie in het volgence boekjaar.

La onge','€jer i :i,ruten heroprnt de voorzL-"+,er ,1 .. vergz.:ieri:-rg.

Hierna- wordt iet .roLAenrie ','oorstel ,.:an d: vcr;Jaiering voorgele,id I

Snnioren ho:'kba.i ,".J?"s -' 210rC0 r,iordt Í 2i5r1o
Seniorei: scf t'oaI 'was - 1g5r lJ wordt - 205r C0

[]pelc,nr1c ;eugd r,L2 s - 1 70r 3C ,torCt - 175 rC)

ilist spelenCe seitioren wa.s - Sl r ll i,'oràt - ii r 30

lriet sp. lenCe juitiorel ',..?s - 25r1j r.,rorà+u - 25rr)

Trair:enC.e Leien we.s - 50r,13 \'ord.t - 90r 00

?ca,iruts vocrl opi6 nog geen contributie.

lit vocrstel .'ordt :'in\ 24 stenmen voor en 2 tegen aangenomen.

Vraag van .la.n lIe-'rciriksen err Eeter ]rederiks :

Is ]ret nogeli jk on de lf:l?'f-ccntributie vorr cie ;eugd- te veria.gen ?

ie voorzit'er ant,rrocrdt d.a.t hi; ziclt i:ierin ue1 ka.n'rild.en.
ilij v,ogt t,oe, d.at i:r:t bestuur zLc\'::acrcp nad"er zal'ceraden.

l. Uitreiking IRE-knuppel :

-re voorzitter be6irit Ceze cereinoi':ie, ;et ]:et opnoereri van een aantp*l verdieristen
van Cegene aan i^iie Ce knupp.-l zal worrien uitgereikt.
iiij monereert deze zotlzr:.ig, dat op l:et:rone:it, Cat h1; de naan noemt, r:arnelijk
KCOC S.-i:r;Iï, Cit reecis voc,l ea::ieier dui.lolijk wa.s.

IIij vertelt onder anriore, dat ie :ra.arn van Koos Sennef reeds op de ere-k.upoeI
voor komt, doch in c,en ar,4er vorba.ncl..

Ëieronder een opson-rirg van verdÍensten voor de club, zoals door de voorzitter v

opgenoenC : z-6er entho';siast honkbzl-11,r - alti;d aanwezig in het tean - voorbeeld

voor de aniere tea,n-leCen - sloeg de 2e iiazeka:p home-run op het eigen veld -
spend.eert veel vrije tijd aan d.e club en het clubhuis - heeft het score-bord. gereno-

veerd - d.eslnrndige beheerd.er van het materiaal.

le voorzitter ze:- d"at de Ere-knuppcl slechts een k1e{ne tegenpresiatie r+as voor de

grote verdiensten van ícos 3einef voor de lekt:,e.

,i a de uitreiking volgt een d.averenC appla"us van a.I 1e aanr'rezíqen.

6. Bestur:rsverkiez, ng i

liierna volgt als e^rste punt de voorlezing d.oor d.e secretaris, van de brief van

Piet ïoss.
I-lierin legde Ceze ':it waaron hij aftracl a.ls b-stuurslid, ?evens bedankte nij iedereen

voor d,e prettige sa.mer:werking.
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- 0ees Swerer:a:: cn Fiet ïoss zj-;lr beicier": cp riqen verzock aigetreden.
l, - XeiCen zij:::iet l:erkiesb?a.r.r

Cees Sweer:ran verielCe veTg?^:':eri-n3 l.;-:r.arcn hij aftra.rl .

llij verteider elai.'.ci',reri.-;:t::r:iiet z\^.'?t.ï'ui?S qeva1len, hoewel het veel neer tijd
'rergtLe, al s hi.: nad g,e4zc'..ï. r:u zi;r'r^rerkterrcin Severr..rijk is gel*orde,.rrkost het hem

teveel- ti.id en geld., om voor Hazenkamp-aangelegenhed"en, op door de weekse dagen
rs-avond.s ierug te lceren. iiij memoreerd, d.ai het }.em zwaar was gevallen te vold.oen
aan het beroep d-at op hem r'rerd ged.aan, om bij wed.strijd.en e.d. altijd- op het ve1d.
aanwezig te zl}n, merle omd.at hij in het weekend. graag tennis speelt.
l-l-s la.atste zei ilees Liweer:la:i, dat r:et aftreien bij hem ook een emotionele achter_
grond. heeft. Eii z,eg,t,, zich nooit een'rechte Eazenkamper'f te zijn gaan voelen.
Hij nemoreerd., Cat het voor ,buitenstaand.ersrrblijkbaar erg moeilijk is, in d.e

"Hazenkamp-olantr te word.en opgenomen.

- 
rvolgers zegi ní7, Cz.t "de cl rupr.el die de cm'leï ceeci overl-open" voor i-en uas,

.:-ei liiet ken':el v?r l"e,t bestur:rr i: ie orgalisa.tie van d.e Veterpnen-reunie.

e. ieze uj-tsi:r'a.pk.'ro1gt €.e l-"ltge àisc,:rsSie .

Íervolrens dcelt Ce voorzittor:eCe, cr'u bij d.e voorja,?rsvorsr..Celrng d.e secreta,ris
-rr^o iac oi :. '.,:-Ct íe t.:.. eflegt €,': Op e iger vefZCek af treoCt.p atd

*ierna sprak Sinon i{ersten, r:a.mens àe arrr,^r^ziËen ecn r/oorr1 van d.a.nk liit aar: het
ad.res va.rr Cees:r!'eerna.n, voor hetgeen hi; voor de scktie Itonkba-l/Sofrbal van
"l'e 1Í.àze:.-l:?rip" l;eef t geC.z-:.r'.
Cees Bogaards memoreerde dat hi) zích kan vinden in de woortlen van
ra.b. t.het zích nlet thuisvoelen j-n de vereniging.Hi j vlnd.trdat de
zich dit aan moesten trekken en nieuwe(jeugd)leden èn ouders beter
begeleid.€n. €n opvangen.

d.e voorz.
leden
moeten

Aangezlen er zich geen nieuwe kandid.aten voor het bestuur hadd,en opgegeven1 uit de vergadering zich niemand, aanueldGnrstelde de voorz.voor ràan teÈls interim yoorzitterrspeciaal belast met de samenstelling van een nj-euw
bestuur. Dit voorstel werd, door d,e vergad.ering aanvaa.rd..
Yervolgens dankte de voorzltter Piet Vossrvoor zíjn werkzaamhed.en en inzet
t. b.v. de sektle.

l . li.ondvra ag :

[1'a.ag Koos Sennef

"'Lntwocrr.l. voorz it 1er

: -r/ai: d.e doudtes in Ce k1 reCka,ners verdrri jnen er
regelnatig knopnen.

is er:riet i.ts te regclerr, d.at d"it niet roeer kan
:a l^ arr ro n i
- 

vvs!v.r

. I\i* i

aal f

: lioe i
oi: 2aLt

s eqn

loeielt
lIa.ze::ka:rp a.angeie6lenheiC. r''i j z,l1'en dit

ntl nc^a_-

Vrzag Koos S..)ref s Ce re6;eiing mbt de do::ateurs en wa; b.talen



.i\.ntwoord voorzitter

iiierne, volgt
lit res';ltee

Vraa.g Jan i:.enrl riksen

-4 ntrr,'oord- pen:. i'.igne e s t e r
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Zij betalan Í JOrJI en ortva.ngen d.aa::voor

karnper" en hct vtekbericl:t va.n de sekti^.

.,er: Cisc-l:ssie ontrenr, het te volgen beleid nb't de Coi:aterrrs,
rC.c er i:r, ri.a.t al-1rs bÍj i:et "oude" zal bIi;rren.

Iioe zit het net ie pa.kken voor het 1e tea.;:c Senioren-
h o:ii Da l_ '!

Len beiri jf heeft geIC ter b+:schikl'i-r,g gcste1C tbv
pakken voor l:ot 1e tea.m.

ilr is geen rogelijkheiC, dit geld voor een ender doeL

eert ie ',^lenCen.

l)it is een,'dnnzlige zaak,
ir zrillen ook pakhen kunner: worden gekocht, vocr
Iesefves v?:-, lgl 1c rr,€&l,ta

l.lijken we riu af van Cp clubkleuren ?

iieen, a.ll-^en het 1e tearc Senioren honkbal .

i,loet het 1e tean nu gratis in pa,kker-l spelen ?

le nieur,+e pakken is een tdnrnalige za,a.k.

le spelers zul-l en zelf voor vervanging zorg nooten

dra.ge n.

is het mogeli jk, d.a.t elke speler van het Aspira.nten-
t.en honkba.L, de zojuist gerroir"en beker 6én week

thuis xrr;gt ?

I)it 1s'cij d-eze f,sogestaa-ïr. \z

l;e telefoon in Ce kleeCkarner werkt niet tijCens de

training:en.
Ka.n Ceze niot perria.anent r.rerken ?

}it zzl ger,rgeld .,.iorílen.

fs het mogeli;k d.a.t er in iret berghok oen behr:orlijke
illE0-tr'ura1 komt ?

is > et toe gest" a,T7 on bi j r+eCstri jcien van het 1e tearc

hoiikbal-seniorcn telkennale e^n loteri j te orga.nise -
rel ?

11it is toegestrail .

de

Y

Vra.ag ian van

Àntwoord. voorz

de"/egte

it ter

Yraag J.an van d.e Vegte

Antwoord voorzitter

Vraa.g, Jan i{enFriksen

Àntwoord voorzi-tter

t/raag Peter Fre,l-erlks

Antr.ro orC voorziti.r

Vraa6 Peter lreCer.iks

]Lntrtoorrl voorz itt+r

ïraag Karel )ir6elhoff

jTa zen-

Lntr+oord voorzÍr;ier
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'{ra"genf oprne rkingc;i: },areI ri'tg'. 111s11 : l'e ga.ai:, "tiscohok" vexgcten.
ivrn zijrr f,.rv,glir- "1s pr. sertatcr. l{et l-o}c :Íjoct wortrerrt over€l- sc:i1dord..

-'e bep)-ati'13'ot; r'r61ri.er: vastgezet.
Tijrl,"ns da wodstrijd enkele consumpti"'s niet
ïerEr'tPn '
Ii;dig: rnecleCelen 1"'?t't:ióer eetl toernooi r,rordt
gcho',:it et:.

=:itvrocrci voorzlt':er : iegt zijn nedewerl'-i;tg tol nbt Aenoemde purten.

Yra a,g liia r.ersten : Zegi geconsiateerd tc b.ebben, da.t 'n l-et af ge-

1op.vl seizoen ,'én sterk juniorentean hor:kbal en

eer. z,,ra.k team'o'erd sarn ng.steId.
Is i:'et nog:e1ijk deze t-ams tc rixen ?

is het nogelijk Cat het 2e tean ook een goede

- begeleidirs krijgt ?

-ntwoorcl. voorzi el : iiet i-s in a1,Ie vereniginger zo, Cat:let 1e

tenr ir: een zo sterk nogeli.ike sanerlstel) ing
e.ar;treer).

':Íet 2e tea.m junioren honkba.I nad juist dit
se:.zoen een goedc begeleiding .rar: spel^rs van

het 1e seniorenteam honkbal.

?oevoegi-.g van cle wedstr. s€cro ! 51k team wordt naa.r sterkte lngedeeld in een

pou1e. i{et 2e jur".iorentea.m speolde Caarom dit
seiizoen in de 2e k1 a.sse.

I,'iede is deze ir,deling genaa.kt, om te voorkonen
Cat bai-de tearns in de 2e kla,sse hadc'l en moeten

A uitkoinen.
i{et grootste probleem wa.s dit seizoen, dat er

" igenli jk te l.;eirrig junioren-spelers l,Iaren.

Toevoeging Jer llendriksen : -'1e indeling van d.e spelers is een belcids-
kwesiie en word.t uitgemaakt door d.e coaches en
de [.C., in samenspraak net het bestuur"

Opmerking va.n Sjrnon Kersten : Goeie indelingT/Legeleiding va.n nj-eur,re leden
is een recht.
íee1 nieirwe leden zull-en dan nir:der snel weg

óó.é.! r .

Opnerking vaÍ Peter Iirederiks : 'De begcleidirg van i.e ju:rioran-honkbal is
goed' gnu'eest'

Conclusie voorzitter : le junioren tra.inen sa.:nen.

i'IÍxen is nÍet mogelijk ivm het kompetitie-
se herlre n .



B. Sluiti::g.

}e 2J.45 u'rr sluit de voorziite r c,- tr'erge,ierj-llg.
illj beda.rkt aIle ."z,.iriez,irie: vccr i:un kci:si e:: voor hu:: ir",brang i:: ie verg'a,Cering.

-ö-0-f-i)--,- -r':- )-

i;i j::egen, i I oktober 1931.

]e secretaris,
J..j. Ees,


