
Notulen Algemene ledenvergadering s.v.de Hazenkamp op maandag I juni 1985
in het klubhriis, !trinkelsteegseweg.

1. Opening:
Jaà Schö1s opent a1s voorzitter de vergadering en geeft aan dat het een rus-
tig jaar is geweest, het ledenaantal is aI jaren stbbiel ( + f.rOo).

2. Post en mededelingen:
Bericht van verhindering van: li.Schipper, P.Aartsen, W.Pijnaplelr W.Zegersr
Ivl.Kleinjan, 0.Bor, G.Biermans, E.Winkenius, M.Vermeulen, M.Saras, F.van Ha1
en R.'vrlijshake.

J. Notulen vorige A.L.V.:
ne notulep worden voorgelezen door Sj-mon Kersten. Geen vragen en opmerkingen.
Notulen worden goedgekeurd.

4. Jubilerende leden:
10 .iaar: R.l/ijshake, E.Winkenius, U.Attema, H.van Beusichem, G.Biermans,

0.Bor, S.Iimmers, A.Hendriksen, M.Vermeulen, D.Kersten, I{.Kleinjanr
L.Maa1sen, hr.Pijnappelr L.Sanders, M.Saras, B.Berkenhagen, F.de Valk.

2q jaars G.Boonel J.Heidemann, A"Rijnberkr B.Sutmulle, H.van 1,",[ildernis.
40 iaar: L.v.d.S1oot.

!. Begroting:
Simon Kersten geeft een toelichting op de begroting:

- De S.T.K.-pot za1 voor het erst afnemen ( met f 6.410r-).
- De gemeente subsidie za1 ook afnemen, met hoeveel is nog niet bekend.
- Er is een negatief resultaat begroot voor de sektie gymnastiek. llit kan

echter niet anders. Oplossing zou kunnen zijn: kontributieverhoging of
uitgaven beknotten; beiden zijn onaanvaardbaar. De sektie gymnastiek heeft
voldoende veflnogen om dit op te varlgen.

De begroting wordt rloor de aanwezige leclen aanva,ayd en is dus vastgesteld.
Jan Schöls beclankt Simon Kersten voor de vel-e werkzaamheden die d,e begroting
met zich meebrengt.

6. Bestuursmutaties:
Bij het hoofdbestuur zi-jn geen mutaties. Het hoofdbestuur zoekt weI versterking,
n.1. een 2e penningmeester en een 2e sekretaris.
tsen Duin is toegevoegd aan het hoofdbestuur voor het zoeken na.ar een akkommo-
datie voor de sektie gyrnnasti-ek.

7. Financiële kommissie:
Het hoofdbestuur heeftlkontakt gehad met de leden van de kaskontrole kornmissie
en de diverse sektie-penningmeesters om het financiële beleid duidelijk te
maken. laatste maanden is het wat rustig, maax het hoofdbestuur werkt hier
verder aan.

B. Sekties:
s,'mnastiek: (Ben }uin) Aeleia is gericht op eigen turnskkommod.atie. E"r zijn
twee mogelijkheden: minimale variant en wenselijke variant.
Sektie gymnastiek denkt aan huren of aanbouwen aan een bestaande akkommoda.tie.
Bij aanbouw is geld noodzakelÍjk, op dit rnonent nog t f ,0.000r- benodigd.
Men zoekt naar oplossingen.
honkbal: (Trudy van Ha1) De sektie honkbal heeft een goed" en voIta1lig bestuur.
Chris Cl-aessen is sinds kort voorzitter en Ab Wijshake ad interi-m sekretaris.
De sektie groeit (van B teams na-ar 10 teams), financieel gaat het ook goeC.
De akkommodatie wordt te klein. I)e gemeente wil nog een tweede velrl voor 19e7.
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korfbal:( Jenny v.d..Logt) Job van Amelsvoort is sinds kort voozitter,
Harry Hoenjet sekretaris. Anja Sunthof is 1id van het bestuur.
Begin van het nieuwe seizoen start men op Lindenholt met veel propaganda
een aktie voor nieuwe 1eden. Aantal leden blijft stabiel.
badninton: De nieuwe penndngmeester is Hans Kersten. Sekretaris is bezig
met opvolging. E'r zijn diverse kommissies gestart.
Sportief was het een suksesvol jaar: I teams zijh gepromoveerd.

redaktie_Hazenkamper: Karin Teunissen Ís volgend jaar niet meer beschikbaar,
naar opvolging wordt nog gezocht. Het nieuwe redaktie adres wordt:
An v.d.Zwaan, Nw.I,{arkt 11 , Nijmegen.

9. Rondu:aag:l Simon Kersten deelt mee <lat er op 1l juni een bootfeest is.
Kaarten beschÍkbaar à f 101-.
ï,o v.d.Sl-oot: voor de vlag van de sektie voetbal biedt hij f 25t-.
Er wordt nog gekeken of er mensen zijn die meer bieden.

Er wordt vanuit de vergadering verzocht om voor de À.L.V. ook uitnodigingen te
zenden aan ouders van 1eden, met name voor wat betreft de sektie gymnastiek.

Marco Soogert
sekretaris s.v.de Hazenkamp
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s.v. DE HAZENKAMP AIGM,M{E LEDFX{\TERGADMING ] JUIÍI 1985

PRESMITTET,IJST VOOR LEDM{ VAN 16 JAAR Mi OUDER

NAXU HANDTEKENING
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