
SPORTVERENIGING
,'DE HAZE]TKAMPI'

NIJMEGEN
NOTULEN VAN DE ALGEIVIENE LEDINVIRGADERING,

s.v. DE HAZENKAtvtp, 0p 31 0KT0B[R 1984.

1. 0peningr

J. Schö1s opent de vergadering en merkt op dat er een matiqe opkomst is.
Verder deelt hij mee dat hij vanavond de voorzittershamer zal- hanteren in
plaats van S. Kersten. De mogelijkheid bestaat dat hij dit rrrerk als voor-
zitter in de toekomst voort zal zetteno

2. Post en grededelinqen.

Van de volgende leden is
P. Aartsen, J. v.d. Logt,
van HaI.

berÍcht van verhindering ontvangen:
Th. en K. Dingelhoff, L. Castelijn, Fr. en T.

3. Notulen ALV van 20 iuni 1984.

Punt 6, Begrotings De subsidie op senior-l-eiderslasten gaat het volgende
jaar verduijnen, dit betekent voor de secties Badmin-
ton.en Gymnastiek een grote financiele tegenvaller.

Notulen ulorden goedgekeurd.

4t Bgstuursmuta_tiesi

Gymnastiek: Het bestuur is aangevuld met Dhr. van Heumen.
Dhr. Duin helpt de sectie gymnastiek met het zoeken naar een
eiqen accomodatie.

Badmintonz Deze sectie heeft een nieuuJe penningmeester3 R. v.d. Giesen
en een nieuuie competitieleider: [ï. Fo1long.
Aan het einde van het seizoen zal de huidige secretaris,
T. van Houdt vertrekken, er is nog geen opvolger bekend.

Honkbal: Het sectiebestuur heeft een nieuule vooezitter: Dhr. Claesen.

KorfbaL: Aanvulling van het bestuur: Dhr. van Amersfoort.

Hoof dbestuur: P. lvlerten is vervangen door J r vàFt de Logt.
G. Francissen is rlleg uit het hoofdbestuur uegens het ver-
duijnen van de secti-e voetbal-.

5. Jaarverslao.
So Kersten merkt op dat alles van de secties erg laat ulordt ingeleverd,
daarom is het geheel nog niet compleet.
Het jaarverslag rr;ordt door de sëcpo lvl . Boogert voorgelEZèt1 o

Binnen een maand zal het gehele verslag klaar zijn.

6. Financiele .iaarversl-ao:
blad I, De balans van het Hoofdbestuur

2, Inkomsten en uitgaven van het, hoofdbestuur
3, Geconsolideerde Balans
4, Geconsol. ïnkomst,en en uitgaven
5, Beqroting Honkbal



àd. 1.: Het, vermogen van het Hoofldbestuur ulordt, minder en za1 het volqende
jaar nog dalen vanuege het afboeken van het verlies van de sect,ie
voetbal.
De bestemmingsreserve van de S.T.K. cjient, als qarantie voor het
betalen van de leiderslasten voor de eerste 4 à 5 jaaro

ad. 2r I Qeen opmerkingen

àd. 3.3 geen opmerkingen

àd. 4.: geen opmerkingen

ad. 5.: De sectie Honkbal, zal het seizoen vermoedelijk afsluiten met een
verlies van f.5.000r-. fr uordt een krit,ische kanttekening geplaatst
door S. Kertsen over het toekomstige financiele beel-d van deze sectie.
Een hel-e grote uitgave is de postrrreiskostenrr, als hier niet iets
aan gebeurt dan zaL deze sectie afsluiten met een verl-ies van f.5.000r-
Uoorstel: gesprek tussen Hoofdbestuur en de secti-e Honkbal om samen
te zoeken naar ombuigingen.

7. Verslaq Kgscogtr_ole commiss_ie:

Het hoofdbestuur stelt voor een financiefe commi.ssie te benoemen, bestaande
uit: S. Kersten en de kaseontrofecommissie leden. Doel van deze financiele
commissie: het coördineren en het geven van hulp aan de secties uiaar het
financien betreft.
S. Kersten leest het kascontrole-verslag voor.
De kascontrole commissie attendeert de secties erop dat de belastingdienst
erg nauukeurig te r,;erk gaat en dat de secties erg nauuJgelet moeten bijhouden
ulat er t.rordt uitgegeven en uaaraan.

5. Kersten en R. Kersten ulorden decharge verleend voor het, door hun gevoerde
financieLe bel-eid.

Verkiezing nieuue kascontrole-commissie. Vier mensen uorden voorgesteld en
door de aanureziqe leden beneomd. Deze vier mensen zijn:
Dhr. van RaayID
Dhr. van Hal
Dhr. 0. Bor
Dhr. H. Kersten

8. Uitlotinq renteloze Ien,!n_c:

Deze uitloting betref t de leni-ng van het cl-ubhuis. Jaarli jks rrrordt l0% ( dit
zijn 9 nummers) uitgeloot.
De trekking uordt verricht door T. Peters, en de nummers zijn:
Í-1r.57 nr.80 nr.65

29 51 62
14 64 22

9. Af sluitinq voetbalact:ivitei_ten :

0p de vorige A.L.V. is aI bekend gemaakt dat de secLie voetbal ophoudt met
bestaan. De belangrijkste oorzaken zijn het lage aantal leden en de zeer
hoge bondsl-asten.
De sectie blijft geen lid meer van de K.N.V.B.
l\l}e l-eden van de sectie zijn benaderd voor een bijdrage om het ontstane
verlies te verminderen; in totaal is er f.250r-- binnengehaaldo
fen voorstel is om de vlag, die van de K.N.V.B. uerd ontvangen rLregens het
50-jarige lidmaatschap, bij opbod te verkopen,



Honkbal r

Badminton:

Korfbal:

11, Ro.ndvraaq:

S. Kersten:

K. Senf:

1_0. Sectie_s :

Gymnastiek: Er uordt geprobeerd in januari 1985 het aantal van 1.000 leden
te halenl nu heeft men er 825.
Tevens uordt er geprobeerd een eiqen accomodatie te krijgen.
Dit jaar is er, met succes, bijgekomen! Jazz-gymnastj-ek.

Dit jaar is er een flinke ledenaanu,as; de reden hiervan is
niet bekend. Dit betekent dat de toekomst er goed uit ziet.

Ook deze sectie heeft goede vooruitzichten; de zaal is vol_ en
er is zelfs een uachtlijst. Ook de jeugdafdeling loopt erg goed.

Hien gaat het moeizaam qua ledengroei en ook uat kaderfuncties
betreft. Het tekort aan jeugd is vermoedelijk te urijten aan de
accomodatie, die nu buiten de stad ligt.
De nieuue velden komen er echter aan in de Lindenholt.

De bestuurskadercursus begint op 22 november àosr

Kan de uitloting van de renteloze lening niet gepaard gaan
met een gezellige avond van bijv. de honkbal.

T.uan Houdt:Is het niet mogelijk de berichtgeving/verslaggeving van alle
secties te combi-neren bij 6ón man.

S. KerstenS De club is rijp voor een PrR. rnaflr fchter om iets te combi-
neren op het gebied van berichtgeving is niet makkelijk en
niet altijd verstandig.

S. Kersten:0p 14 november ais. is er een ledenraadsvergadering van de
Nijmeegse Sportraad. De Hazenkamp zaI daar het voorstel
lanceren om als proefkonijn te fungeren voor een eigen
accomodatie. S. Kersten gaat daar rrlellicht naar toe.

12. S1uitinq.
Sluiting van de vergadering om circa 10.45 uur.
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