
Notulen Algemene LedenvertSdering S.Y. De Eazenkamp gehouden op 51 okt. rB1.

1.j}9&,.
Simon Kersten opent de vergaderlng. Opkonst niet groot. BerLcht van verhindering;:
dhr. Huisman, Loes Castel-einl J.Jaspers, Fr.van HalI en Otto Bor.
Plet v.Staveren op komst (ffef). Wim Zegers elders voor de club bezig,
Ja,arnerslae t82ft81 naar sectiebesturen en alLerlei instantles; oplage J0 i.v.m.
kosten.

2.@.
Secties in d.ec. oBgave telefoongids; kaderblad circulerend; Ton Teunissen opgave
bestur:rsleden, die kaderblad willen ontvangen; S.T.K.-vergadering in Utrecht;
brlef naar Geneente betreffend.e centrale tumaccoulodatie.

1. .
Iutarco Aooger{: punt 8: voorzitter: tnrdy Peters, pennirgneester: IG":coo Soogert blijft.
.lan v/d Vegte: nu 16 leden tegen J0 vorige A.L.V. Notulen hierbij nastgesteld.

4.@.
cee@.vers1a6,red'en:subs1dies(r64.ooo,.)po1it1ekn1etver-
stand.ig. Dit Jaar om verschillende (sportpolitieke) redenen gebr:ndeId. jaa:rrerslag.
3a1ans Eoofdbeslr1gr. Nog te betaleni activiteiten Sterrenslag (sept.) 1n vorig
seizoen geboekt. Inkomsten van secties: mlnder leden dus minder lnkomsten'
Salarisl-asten hoger door leiderslasten S.1I.K. Ton Ter:nlssenl niet meer ten laste
van de sekties. Representatle: huldiging 50 j.-leden. Verzekering: andere dutrrdere
ve=zekeriDg i.y.trl. S.T.K.-firnctionaris. 0pbouw xesewe S.T.K.: overgehouden uit
S.T.K.-pot. VerlÍes vooral ontsta^an door totale afboeking vo1I-eyba1.
Gecons. fiIr. verslag.Ve:mogenspositÍe rran de secties en totale club van belang.
G1m. : aangekochte oateriaal geltjk afgeboekt.
Bad.: gouden g?epen: contr. verhoging, shuttles uit palketr geen geld toernooien,

inschrijfgeld.. Verl-ies sterk afgebogen.
Honkbal: verslag 1 okt.!81-1 okt.t82.: rneemd. Gerrraagd door hoofdbestur:r: pgr ,0

sept. nieuw fin. verslag; niet geber:rd; sel-zoen J nnd. verl-engd. tot 1 jano
We1 per l0 sept.: tussentijds verslag. Sektle goed geboerd.

Korfbal: enorme pot extra-inkomsten: f 7400r-; resultaat slechts: f 2OO0r-; sektie
teveel afha"nkeli.Jk van acties. Bij honkbal en korfbal worden Írevor-
inkomsten begroot. M.Boogert: gevaarlijke zaak. S.Kersten: contributie
laag houden door acties, op zich een goede zaak.

Yoetbal: relatief groot verlies: verhoog:de veld- en energielasten, minder contributie-
inkomsten, meer bondslasten. R.Kersten: complimentJe perur.meester voetbal:
hoge rente.

M.Boogert: resultaten van de laatste jaren bij elkaar. S.K. za1 hiernoor zorgdragen.
Klubhuis: Vernogen gebouw wordt ditma"a1 ook opgenomen in balansr ook afschriiving

gebouw. Schade-uitkeringen wordt opverdiend. door herstelwerkzaa.nhed.en
door eigen mensen te verrichten. J.vfd Vegte: ook opbrengst nodig voor
aflossing gebouw.

Eans Nijman: wat vo11eyba1 betreft: is geprobeerd. de schuld. van deze sektie op
voo:malige led.en te verhalen? S.K.: hand.jevol leden bl-eef overi f 5600r- over 20

led.en onslaan niet haalbaar. Schuld. opgebouwd ín 1 seLzoenen. Hans N.: leden op
schuld aanspreken, deze leden briefje sturen. S.K.: probleen 1eeg1oop, bestuur
ook schuLd aan situatie, zaak op vorige A.L.V.rs aI ter discussie, toen besloten
schuld af te bouwen, ook door hoofdbestur:r leiderslasten te z.wa.ar doorbelast aan
deze sektie. S.K.: Hazenkamper : f 6700r- per maandr per 1id f'0r56 per maand.

5.@.
conffiodzake1ijk.A11eencontro1ebadmintonoptijdgeteed.
S.K. leest versla6 kascontroleconmissie hoofdbestuur voor.

6. Gebundeld .iaa::vers1a8.
er^eente,Nijn.Sportraad,:betererepresentatie.

S.14.haalt enkele lassages uit jaa::verslag aan. .Taa.::rrerslag hierbij vastgesteld.



7. -t/e.Ik+ g f ing 1 eden kaseontrol e commis s ig.
Leden wi11en aanblijven. Aanvulli-n§ i-s toch gewenst.

74. Ne_ven:iqB.omsteg.
Totaal: f 50.000r- : f 25.OOO'- echte neveninkomsten, f 24.OOO'- S.T.K.
Deze neveninkomsten benevelen de inkomsten; doen fin. situatie van d.e vereniginr
beter voorkomen dan in r,rerkelijkheid het geval is. Gedachte hoofd.bestuur:instellen van een apa,rte rekening. Voorstel S.K. a:.y1 de vergad.erin€: om een aparte
vereniging of stichting in het leven te roepen om d.eze gelden te beheren. Na de
pauze gedachten hierover uitwissefen.
Pauze.
IiÏ.Boogert: gelden zijn van de leden, deze hebben bij eventueel faillissement
recht op. S.K.: in Bergen op Zoom: Stichting Vrienden: alle geld.en van acties in
kas Stichtinsr uitgaven hier rechtstreeks uit. Bijkomend. verschijnsel: groter bed.rag,
hogere rente. Hoofdbestuur wi1 gedachte verder uitwerken als d.e ledenvergad.ering
hie:mee accoord gaat. Jan vf d, Vegte: moet d.it statutair verder word.en uitgewerkt?
S.K.: Ja zeker. Statuten v.d. Ilazenkamp behoeven niet gewijzigd word.en.
G.trbancissen: moeten de sectiebesturen niet de gelegenheid. hebben hierover te
discussiëren?

8. lidmaatschaD N.S.R.
Elke vereniging kan 1id. worden, geen ledenvergadering, wel led.enraad.svergad.ering.
Totale club a1s 1id. opgeven, nu wel mogelijk. Comissie van toelating beÀlist
hierover. Bij sportta}:nertegennoordigers geen enkele Eazenka,mper, vertegenwoord.iging
werkt slecht, a11een korfbal- en badmintonoverleg Nijn. vererrigingen. Vàrd.ienste
Sportraad: pijn subsidies verzachten. Sportraad advj-seert d.e gemeente t.&.v.
bezuinigingen op subsid.ies en op leiderslasten op senloren. Op 12 sept. led.enraad.s-
vergad.e=ing besluit: advies aan gemeente: bezuiniging op leid.erslasten op senioren.
Voorstel in brief Hazenka.np aan Sportra^ad.: bezuinlg op 4g subsidies aan sport-
verenigingen. Sportraad aa"n Sportstichting geadviseerd:-@n 6ssuíniging op subsldies.

9. S.T.K.
Een kwestie van groei, aanloopnoeilijHreden, zoals overal eLclers in het Land.
Etraluatlegesprek op 2J okt. j.1. met Ministerie van l{.Y.C. en Sport Se::vice
Gelderland. Materie is bij Ministerie nog erg nieuw. Afbouw subsid.ie-rege).ing
veranderd. Conclusie uit gesprek: cornrunicatie net A.nhem omtrent S.T.K. slecht;
wij a1s Eazenkamp hier weini_g behoefte aan.

10. Sekties.
Badminton: dit seizoen weer Jeugdbadminton: toeloop is goed te noemen3 bezetting

zalen een probleem, vooral Elshof.
EonkbaL: kaderlrobleem (trainers) en bestuursproblemen.
S.K.3 ook hoofdbestuur worstelt met di.i probleem. tr[g,rco Soogert volgt Ton va,r:. Eoudt

op. in hoofdbestuur.
Korfbal: accomodatle T,indenhol-t:korfbal gaat op voetbalveld spelen, 1n najaar 1!8!

2 korflaLvelden + kleedaccomodatie; trainer 3.3om in ziekenhuls, geeft
problemen bij trraining; loten Grote CLubactie overo

S.K.3 Grote Clubactie loopt te:rrg.

GJm.: sponsorloop boven alle verwachtingen circa f 10.000r- tot nu toe| leden-
a,a.nta1 loopt tenrg; dit seizoen !Íeer Grand Prlx - toernooÍ, 2 da6en in
Gofferthal.

S.K.: grm: 8O leden nlnder, bad. : tenrggang El-shof Co1lege, er komt een beleids-
plan voor de toekomst.

11.8@.
M.Boogert: tekort aan kaderleden, op zoek naax mensen bij de sektiesr die des-

kundig zijn.
J.v.d.V. : bouwsubsidie N.S.E.?
tmdy v. Hal: nog gPen antwoord.

@.
notul-ist Ton v.Eoudt.
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