
Sportvereniging "De Hazenkamprl
sektie Honk/Softball

Verslag van de najaarsledenvergadening d.d. 22-tO-1984 in het klubhuis van de

Aanwezig: 19 stemgerechtigde leden.
Afmeldingen:'B. Casteleijn en R. ran Raay.

.1. Opening

P 30.L5.uur,opent de interim-voorzitter (IV) de vergadering en heet iedereen vannarfe weJkom
Hij verzoekt de rokers rustig aan te (oen vanwege de, niet-rokers.Er volgt een overzicht van het afgelopen jaar.
rrHet seizoen zit er eindelij.k op.-Een'seizloen (a1s je nog van een seizoen kuntspreken, want we zijn net klaar met de bekerkompetitie oi ae vergadering en dewintertraining staan alweer voor de deur), dat op het veld prettlg verrËpen is,maàr dat onganisatorisch; wederom moeilijk was met als voorbeeld het niet doorgaanvan het toernooi van het eerste team, doordat zovelen tegenstanders hat af li*enwetenr een slecht georganiseerde bekerkompetieit en r{aar wij als,bestuurdan ookal tegen geprotesteerd hebben en dit alsnóg op de rayonvergàdering zulren doen enmorgenavond, want dan is er een bijeenkomst met een àantar klubs.ook een seizoen met een nieuw bestuur, dat wel degelijk op elkaab is ingewerkt,al wordt dit van diverse zijden wel eens betwijreÏd, ààt li"nrelf onder de loepgenomen heeft en plannen voor 1985 heeft die later op de avond aan de orde zu1len

komen
De resul"taten mogen er ook zijn: Kampioen softball senioren, bekerwinst 2e tear,Een goed seizoen voor het eerste team, dankzij de inzet van de hele groep en wayne.Bijaa de beker voor de adspiranten en verder hebben de andere teams het ook primagedaan' Tevens \^Iaren er ook diverse spelers uitgenodigd om i" ";;;;g""*o".at!""a"teams ui-t te komen. Een aanwas van ongeveer. 2o nieuwe leden mag niet onvermeld
b1 ijven
Financieel gezien kunnen we op dit moment alleen nog maar.zeggen, dat we redelijkgedraaid hebben, maar dat de reiskostenbegroting 

"un d,rideri][e orr""""ir":.j;i;;van zotn 30 à 40% vertoond
DÍt was mijn openingswoord en j-k stel u'voor om over te gaan naar punt 2 van deagenda en dat zijn de notulen van de voorjaarsvergadering.
Voor j aar s I edenvergaderi ng
Het verslag wordt desgevraagd voorgelezen door de ïv. Er zijn geen op- en aan-merkingen. Hierna wordt het verslag goedgekeurd

Er zijn geen ingekomen stukken.
Er waren twee afrneldingen, t.w.: de he:en B. casteleijn en R. van Raaij.
ru:jg9g$lgsl'
- Rina Bor gaat komend seizoen de kleding verzorgen.
- Olga Heijes gaat onze technische staf versterkàn.
- Het bestuur heeft besloten om Wayne Dobrutsky komend scÍzoen ter.ug te raten

hgmen naar Nijmegen.
- De wintertrainingen zullen starten op 3 november 1gg4.
Voorlopige begroting t_995

0p de vraeg lraarom hot bediag voor de Am. coach
de pennÍngmeester geantwoord dat ldayne een hoger

2.

3.

hoger is dan vorig .jaar wordt iJoor
bedrag heeft geëist.

4.
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0p een aantal vragen worden <ie volgende antwoorden gegeven:
De taken van W3}rng in het aankomende seizoen zijn vastgelegd in een kontaakt,zodat rij hem op zji'I verplichtingen kunnen wijzen. Hij krijgt een scort salaris,d.w.z. voor ongeveer 7 maanden krij§t hij f 4600,OO. Hier moet hij zelf zijnhuisvesting van betalen en ook andere dingen, zoars eten etc.
Wel zullen we properen een aantal zaken voor hem te zaoken waar hij zo nu en
dan gratig mag eten. Ook de opvang inzake huisvesting za1 op een soortgelij1<e
manier als vorig jaar geregeld worden.
Taken: - trainen en c.:achen van het 1e team (indien noodzakelijk spelen in het le

- trainen en coachen van een junl.orenteam in samenwerking met een van de
senioren

- beschikbaar zijn vooi"aàle aktiuiteiten waar hij van hulp kan zljn.
- beschikbaar zi.jn voor-hulp hij trainingen e.d. indien de coach vàn' betr. team hierom vraagt

Hij krijgt ongeveer f B,OO per uur. Van dit bedrag moet hij dus alles betalen.
Kontributieverhoging 1985 :

Er zal- een kontributieverhoging komen van 2$. Voor de senioren wordt het f?ZO,-en voor de jeugdleden'za1 de kontributie f 1BO,_.
Et za:- ook een verhogÍrg zijn van de reiskostenvergoeding voor mensen diede spelers i:rj een ueclstrijd wegbrengen en opha1e". Nr. van f o,2o naar f 0,21per km
Er komt een audervergadering waarin wordt uitgeiegd dat honk/softball eenis waar veel gereisd moet worden. Zo probeeen we meer mensen te motiveren

niet-spelende

sport
zodatniet iedere keer dezelfde mensen de klos zijn voor het vervoer.

De kontributie voor niet-spelencle leden *o"àt f 52,50. en voorjeugdleden f 26,25.
De kontributiekorting voor jeugdleden uit één gezin is 2s%,

l4ateriaal:
Er wordt voorqesteld om de uitqaven voor materiaal hoger in de begroting op tenemen. Hierop wordt geantwoord dat dit niet mogelijk is.
Er komen verschillende reakties op de vraag: 1. Er moet niet meer uitgegeven
worden aan materiaal,, maar er rnoet voorzichtiger mee oErgesprongen wordenl2' voorstel: f 5,00 per speler statiegeld l.aten betalen aan het begiri van het
stizoen voor rnatcriaal. 1 persoon verantwoordelijk stellen per team. Als blijkt
aan het eind van het seizoen dat het gewerkt heeft, dan statiegel-d terug.
Vraag betr. gebruik l<lubhuis:
Zijn er redenen om de barbeque apart te houden van het klubhuis? Er zijn af-
spraken over gemaakt. Alles wat er in het klubhuis aanwinst gemaakt worat, gaatnaar de sektie hon§/softbal1.
Antwoord penningmeester: Er is geen duidelijk reden. Er is een vraag geweest vaneen beÈaa1de'roep. De barbeques zijn georganiseerd door aktiegroep voor wayne.
Fr wordt nog gereageerd op de rrerhoging voor niet-spelende l-eden. f 52,5O iste veel. Gaaag terugbrengen naar f 5o,Oo. Er wordt over gestemd. Iedereen is.het met dit voorstel eens. Voorstel aangenomen. Kontributie voor niet-spelende
Ieden wordt f 50,OO

Hierna wordt de voorl-opige begroting als definitief aangenomen.

PAUZE

5. Uitreikins erehnunpel

," t,, tr-t 4.",
'tEen traditioneel gebeuren. Dit jaar was het ,voor het bestuur nie zo erg moeilijk
om de hnuppel uit te reiken. Eet paar gegadigden, maar er stak er één boven uit.De knuppel is bestemd voor iemand die nooit te beroerd was om al"s er een u""oàpop hem gedaan werd, dat ook te doen, a1s vras het scoren of sjouwen voor de rommel-markt of wat dan ook. Het belangrijkste is wel geweest, dat iri.1 ,rbo" zijn eigenteam het hele jaar lang het vervoer heeft geleg;ld (a:_t is het werk achter deschermen). oe naam is bij u misschien rrog à.r, iraagteken, maar voor ons is het
DANNY KERSTEN. ''
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Na de plechtigheid van het overhandigen uarr de ereknuppel, waar nu ook Dannyts
naam op prrjl<tr gaat de ÏV verder met hei bedanken van mensen, die z,ich dit jaar
voor de klhb hebben èngezet,
Enkele namen zijn:
Karel Dingelhoff, Marjo Castcieijn, Ivlarijke van Raay, di.e het omroepen en scoren
tijdens de thuiswedstrijden van het 1e team hebben verzorgd.
Het A-tea,n, dat alle akties t"b.v. Wayne uitgevocrd heeft en r,ret sukses.
De dames'ran cle smeerploeg en Cor die het adspirantenkamp,verzorgti hebben en het
klubhuis .iedere keer weer een ttbeurtil geven.
De beheerskommissie, de kleedkamerschoonmaakploeg, J. Stdk, en verder alle anderendie weLeens gereden, gescoord of gesche:irlsrechter.d hebben. Ook de weekberichtbezor-
gers en de mensen die het adspirantenkamp geieid hebben: bedankt.
u begrijpt wer dat dit alles niet met l<adors gepaard kari gaan, maar
maal te bedanken is er een gezellóge avond op 1 december a,s., waar
ceerde pri.is geschonken zal vrorden
0p een vraag of do monsen die Wayne onderdak gegeven hebben, niet bedankt md;en
worden, wordt geantwoo.t'd dat de fam. Sweerman persoonlijk bertankt is en dafi de
andere mensen r,vaar hij in huis is gevreest, leden van iret A.team zijn en dus a1

6. §enoeming leden vast_e kommissies

De ïV ligt toe:
'rom te beginnen de beheerskommissie. Thea Dingelhoff heeft de wens te kennen ge-
geven om haar funktie rran het iveek in week uit regelen van Ce barbezetting na gjaar neer ';e leggen. Ze is echter we1 bereid om in de kommissie zitting tà blijven
nemen. In haar plaats stelt liet br:stuur'volor om Gerda Fransissen te benoemen.
Dit voo:.stel warit aan.qencmen.
Als tvreede punt de technische komnissie,
De TC heeft per brief laten weten in de huidige
stuur was ook al de merring toegedaan ciat de lC
doe-komririssie moest worclen "
Haar taken zullen o. a. zi.}n:
- maken van de teamsarnenstel. lingen
- indeling trainingsuren op het .reJ.J
- overleg over materiaal
- het maken van trairringschernars waar
- specialistische trainingen
- organiseren van kadervergaderi-ngen en ïret notulererr van deze vergaderingen.Dit alles in overleg met het bestuur. Tevens zijn dit allemaal taakverlichtende
werkzaamheden voor het bestuur.

om ju1lie al-le-
tegen geredu-

vorm te vriilen stóppen. Het be-
geen adviserende maar een meer

en in de zaal.

nodig

ItÍiemand voel,t zich geroeperr on in de nieuwe TC plaats te nemen.
het bestuur met een nieurve taal< zit: een TC vormen
Nu we toch aan iret taakverdelen zijn, heeft het bestuur ook voor
taakverdeling gemaakt en die luidt:
- elk teerm bestaat uit 12 personen;
- afschrijvingen voor wedstrijden/trainingen geschiedÈ bij de coach;
- vervoer regelen, behal-ve ars er busjes bestelcl dienen te wcrden;
- zorgdragen voor het materiaal (i.o.m. materiaal-kommisaaris, maandag ï:e11en etc.)- elke coéh krijgt een komplete ledenlijst;
- elke coabh zorgt voor het opruimen van het materiaal,
clugout en ve1 d na iedere training en vredstrijd.

op de 11. kadervergadering bleek dat alre coaches bereld
te coachen en dus ook rnet de maatregelen van het bestuur

Met gevolg dat

de coaches een

vegen kleedkamer, opruimen

waren het volgend jaar weer
akkoord gaan.

7. Bestuursverkiezinq
Trudy rran I{al stelt zitln' niet herkiesbaar als wedstrijdsekretaresse
Er ziJn geen kandidaten of tegenkandidaten
Vraag aan Trudy: wi1 je blijven zitten?
Antwoord: Even, töt'er een ander j.s. Ik ben niet in s'taat.om dezc funktie langerte vervuilen.
Er wordl- een nieuwe wedstri.jdsekretaris/sekretaresse gezocht.f
Het bestuur heeft aI enkele mensen benacier$ maar met negatief resultaat.
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Het bestuur blijft het wenseli,jk vinden om naar 7 menscn uit te br.eiden. Ook iser gedacht aan een dagelijks bestuur met claaraan gekcppeld een afgevaarriigde uitde kommissies of aanv. of coaches v/aarmee cian 1x per 6 weken een grote vergaderinggehouden zal wordcn. Het dagelijks bestuur vergadert l_ x per 3,,ve]<err.Dit zijn maar gedachtes, die nog verder uitgevràrkt. mden vrorden of misschien nual"gerealiseerrl worden.

Bij het sekretar"iaat zijn geen kandidaten of
van Ha}, die afrredend weclstrijd shkretaresse
penningmeester. weer herkozen zijn.
Tevens stel-l-en l.ri j u voor chris craesen te benaenen a1 s voorzitter van de afdelinghon§,/softball. Dit voorstel wordt aangenomen.

o

ö.

Mededel ingen wedstri j dsek:.etariaat :

Voor het eind van dit jaar kornt het oefenprogramma rond. Er. vrordt nog gewacht ophet gcsprek met lrlisc.
Rondvraag:

Frar.k de Valk:
Weet het bestuur of NISC vergunningen heeft om buiten te verkopen? VJant a1s datzo is dat ze geen vel:gunninq hebben, kan men Nisc beter waarschuwen, omciat cenpolitie-verbaal vrij kostbaar is, möcht er kontror-c homen.
De IV seeft toe dat rle zaken met I\IISC moeilijk liggen. , .:
Op cen vraa[I var Simon i{ersten om dit jaar }'lisc toch weer te laten detren in deopbrengst van het klubhuis antwoorcl de penningm€jí:lstell clat hi.j niet van plan Ís
om ieder jaar een donatie de doen. I,'ïaar cr zal voorzi, rtig over gesprokep worclen.
Ftrans Leenen:

Reiskosten worden voorai gemaakt doo::,lr: lagere teams. Teams in het V.Jesten van onsland hebben nict zotn hoge rcjskosten. i(unnen l,re dit niet aankaarten bij een bonds-bestuursvergaclering orn eerl kompensatit-. te krijgen van de afdrage aan de boncl .Ïv: Er is morqen een v{rrgailerins met een celegatie van iiet 
".yoIir"ui;";. ;i;;in woratdit punt naar voren gebracht cloor Chris CLaesen.

Tevens zuLli''n de reiskosten van het eerste team honkbal hoog r^rorden komencl sdzóenomdat er een nicuwe indel-ing is.
Er is gevraagd in een "ryor.r""gadering of vÍij naar ï-ayon Zuid konden. Dit is ge-vucigerd 

lllans: Betr. ledenilanruas;" Tijriens wecistrijden komen r,,eeI kinderen kijken, die eventu-ee1 geïnteresseerd zijn in ce sport. rs het niet rnogelijk om stencils in het klubhuiste legqen, met informatie over de sport, de Eijd"r, Jr-, ciàrgelijr<e?
IV: Ille zullen dit voorsteJ- bespreken.
Peter ErederÍks:
stelt voor om het irestuur meer inde openbaarheirl te laten treden. Dit zou misschienbevorderlijk zijrr voor de aanvras van het aantal leden van het bestuur. Nu is he t teonbekend. voorster: bestuursmededelingen in het weekbericht
Een ander stelt voor om stukjes van dó bestuursvergaderinqen in het weekbericht te
ï+?';::: zr,rren we meer openheid aan qeven 

vrrvrrv

Karel Dingelhoff: ie kunt uit cleze groep mensen (nu aanrvezig) geen nieuwe mensen vooreen Technische Kommissie vervrachten. Kan dit niet aangehoudËr, ío.aen tot de volgendevergadering?

I!ss9el-4!els,
Kunnen we niet rnet een aantal verenigingen naar de bond gaan om te klagen over clehoge reiskosten?
Ïv: Er zijn 3 afgevaardigde voor de 2e klasse J.an<ielijk in de bonrJsbestuur.Er is l vakature. Er zi.in S.afgevaartligden..,oor het Rayon.
'uJe zullen informatie inwinnen hoe het zit. voorstel Karel Dingelhoff: be1 een afge:vaardigde,

om 23'4o slrit de voopzitter de vergaderrng, bedankt allen voor hun aanwezigheid enwenst ic-dereen welterusten.

tegenkandjdaten gekomen, zodat Trudy
is en llar-r Casteleijn, aIs aftredend
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DE I{AZENT(A}{P.

ïn dit schrÍjven willen we in het kort aangeven welke aktiviteiten het

hutdlge bestuur wi1 ondernemen.

OP KORTL TEFPIÏJN:

R) ttet terugdringen van het finaneiële tekort op de begrcting d.m.v.

- oud-papieraktie, reeds gestart, moet wel de komende jaren gecontuÍneerd

worden

- terrrgdringen van de vervoersl.:osten door minder gebruik te maken van

huurautofs en - busjes.

Het terugdrin,,len van deze; kosten r^ri1len we doen door de ouders meer

te betrel<ken bij dc lTazenlramp d.m.v. enquete en ouderavonden,

Dez aktiviteit loopt al.
- al<t-i-e zoals de sponsorloop, waardoor meer n:imte in het budget ontstaat

voor het materia,p.l ,

- bestaande akties contuïneren

A) Utttreiding van het aantal- bestuursled"en , zë\rcrr; zod.at de bestaande

taken goed doorlopen en d.e overige bestuurslecle;n zich l<unren bezighouden

met de uitvoerj-ng van het beleid.splan.

9I-!4§9:-!E$JI{§'
A) d.oorgaan met bestaarrde al:ties en evt. uitb::eicling van hetaantal airties

B)profileren van het bestuur d"m.v.

- het bekenc maker, van besluiten in weekbe-,richtfllat'er,1ia.mper en pïÍr(bord

-- uitbrengen van taal;omschrijvingen

- contr6le uitoefenen op aktiviteiten en commissies

Xit moet in I jaar ge:r:ealiseerd zijn.
C) irrijwilligers, motiveren vr:or kader en commissies

Gedacht r.rordt aan de volp;ende commissies'

- P.ïi commissie voor publioÍteit in kranten, Hazenkampeï en rel.lame

en voor opvang en info na,ar nieur,le ]eden.

- technÍsche commissie voor vorming v;.,n nieuw l:ader en be6leleiden best;and
.llader.

- ouo-papier commissie voor co; tuï.ieri,ng oud-papieraktie ( reeils ',esta,rt)

- evenementencommissie vc,or hulp bij alities e,. orijanisatie evenementetr

( recds p;estart)

IÍt mc-,et Ín J jaren gerealiseerr'i rrorc'len.

fr) Het op hoger plan brengeïi van het spelrrivo, d.i'or uitbreid,ing l'acier en

uitbreiding va,11 het a,,inta] leclen. Plan voor c'e }romend.' iaren.
Het bestuur.


