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lfotulen Algemene Ledenvergad.ering
S.V. De Hazenkamp, gehouden op

2O juni 1984.

í. Ppenins en med.edelinEen:
s. Kersten opent de veigad.ering en constateert dat er een redelijke
opkomst is.
Op 21 februari j.1. werd.
uitgereikt.

aan de Hazenkamp de sportprijs van Nijmegen

De sectie Badminton viert dit jaar haar lo-jarlge bestaan.
De sectie voetbal stopt aan het einde van ait seizoen met haaractiviteiten.
s.v. De Hazenkamp is nog steed.s geen 1id. van de sportraad..
De Grote Clubactie start op 27 september a.s.

Er zijn geen opmerkingen en dus worden de notulen goed.gekeurd.

Jubilerende leden:
1O Jaar lidr M. Engering

Dhr. G. Bellink (niet aanwezig)
Mevr. J. d.e Haas (niet aanwezíg)

25 jaar f.id.: Dhr. T. Jong
Mevr. N. Koedam
Mevr. ÏÍaIner

{O jaar lidc Dhr. J. v.d. Vegte
Dhr. C. Bogaards

Hoofd.bestu.ur:
S. Kerstena Penningmeester/Voorzitter
$Í. Boogert: Secretaris
J. Schols: Lid., misschien in september voorzitter
?. van Staverenn LiiI
Secties: W. Segers, gSrmnastiek

T. Peters, bad.minton
T. van I{a1, EonkbaL
P. Merten, korfbal
G. trbancissen, voetbal

4.



l. Techniqch prosammai

Sectie voetbal: gaat .rerdwijnen.
Sectie badrninton: gaat inkrimpen bij de seniorenr vanlÍege de slechte

financiele resultaten. Er is wel een grote jeugd-
afdeling bij gekomen.
HÍerd.oor gaat R. Notenboom turnen geven iop.v.
bad.minton.

Sectie gSrmnastiekr gaat nogal moeizaam, erg laat is het aantal 1ed.en
op peil gekomen.
Er is een groei van de ritmische gSrmnastiek.

De club wordt financieel erg zwaar belast, d.aarom is er ook geen
opbouw van de reserve mogeli.ik.
R. Notenboom gaat nu ook allround-uren geven.

6. Besrotingt
S. Kersten bespreekt de begroting van het l{oofdbestuur voor het seizoen
1984 - 198r. Er zíjn geen opmerkingen, dus de begrotlng is aangenoileÍro
Daarna worden de begrotingen van a1le secti.es besproken.

De subsidie van de gemeenter deze word.t veel nind.er begroot dan andere
jaren, dit van-viege een doorgaande bezuiniging van d.e gemeente.

Ook de be6rotingen van de secties worden door de aanwezige leden aangenomen.

7. Sectiesa

GSnnnastiek: L. van Hout geeft A en C turnen.
R. Notenboom geeft B turnen.
Jazz-glrmnastiek gaat steed.s beter.

Bad.minton: Er heeft een uitbreiding ven het bestuur plaatsgevonden.
De zaal in het Elshof-college gaat uit het prograrrma.
De jeugd heeft een goede start gehad, in één jaar van 2O
naar lO leden.
Cornpetitie: Het herenteam ( tean 7) is kampioen geworden.
Het clubtournooi is ook dit jaar r,reer goed geslaagd,

Korfbalr Met de jeugd in deze sectie is het niet zo best gesteld.
Daarom wordt er voor het volgende jaar een grote wervings-
aetie gestart.

Honkbal: Deze sectie heeft dit jaar gebruik gemaakt van een amerikaanse
coach, dit tot ied.ers tevred.enheid.
De led.enaanwas gaat goed, met uitzondering voor d.e pupillen.

B. RondvraaAg

A. v.d. Sloot: is er een tyr:emachi-ne beschikbaar voor de sectie
korfbal?

S. Kerstenr geen budget voo? een extra machine, misschien zoeken naar
een goed.e tweedehandsmachine (via clubb1ad.).

R' Kersten: 
ï::ï::: ï::itu:"í;::ll#";:"u"" 

naar potentiele adver-

S. Kerstenr in d.e club zouden 2 of meer mensen zLch bezig moeten
houden met d.it soort zaken, zoals advertenties en
reclamebord.en.

C. Bogaards: deze bedankt S. Kersten voor de rriendelijke woorden.

!. Sluitins.
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DE HAZM{KA}{P

NAAM

AIGn{INE LEDIX{VERGADERING 20 JUNï 1ge4
PRESM{TIET,IJST VOOR LEDM{ VAN .16 JAAR E[] OUDEB.

HANYI'EKENING
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