
SPORTVERENIGING
,DE HAZE]IKAMP''

NIJMEGEN Notul-en r'\lgemene Led-envergadering

S.V. De Hazenkamp, gehoud"en op

11 novernber 1935 .

1 . CpeninA en ,rededelin;ïen:
fe vergadering wordt geooend. rloor de voorzitter J. SchöIs. De voorzitter
eonsta'beert dat er een slechte o::]comst is en meent dat dit iets is orn

zich over te berad.en.

Van de vol.qende leden is bericht van verhindering ontrran.qens J. v.d.
Vegte, l'l . Zegers, T. Peters" F. van Hal en J. v.d. Logt.

1.

3.

Notulen .\.J,.V. van 3 juni 1985:
Deze notulen worden voorgelezen door d.e secretaris 1'{. Boo.gert.
vragen en onmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.
Opmerking van S. Kersten: de sr:eld.jes van d.e jubilerende leden
de voi'i61e keer niet uitgereikt kond.en word"en, zijn nu binnen.

Jaarversl-ag:
Het jaarverslag van het Hoofd.bestuur zal word.en opqenomen in de
Hazenlramner.

Geen

die

{. Financieql-_ iaarversl-aAr
Balans H.B. I het giro-saldo is toegenooeilo .Door het goede resultaat

bi.i d,e bad.minton, is hun schuld aan het hoofdbestuur
afgenomen. De S'IK-reserve is nog we1 toegeno.neni dit
is echter het laatste .iaari hij gaat nu afnemen.

Inkomsten & Uitgaven: het ver.lies bedraagt f.373,83. De red.enen voor
dit verlies zijn: afboeking schuld. van de sectie voet-
bal, de betaling van de schuld van d.e sectie vo1leyba1
aan d.e Nevobo en de aanschaf/huur van vlag{en.
ilr is nog een opbouw van d.e STK r::serve van f.4.A29,--

Geconsolid,eerd financ. jaarverslag:
Gymnastiek: d.e subsid.ie is niet tegengeva-l len; grote
onbrengst van acties. Toch een verlies van f.2.588,--
Bad.minton: goed" financieel jaar, een winst van f.2.556,--
+een aflossing van de schuld. aan ,net hoofdbestuur van
f.2.OOO.-- en een opbouïÍi' ven de bestemmingsreserve.
Honkbal z deze sectie heeft een verl-ies geleden van
f.2.383,-- Dit is te wijten aan d,e relatief hoge bonrls-
lasten en het feit dat d.e reiskosten twee naa} zo groot
waren a1s begroot. ,rJ e1 is er een opbouw van een bestem-
min,qsreserve van f.2.308r--.
Korfbal t d.eze sectie heeft een heel hoge opbrengst van
acties van f.8.23'l ,--. Het verlles is f .182.-- Verder
i-s ook hier een opbou.ru van de bestermingsreserve van
f .2.238,- voor een eigen clubhuis.

Opmerkingen: H. Kersten: d.e club dr r.ait om acties? Indien d.eze weg-
va11en, club failliet?

S. Kersten: inderdaad, is echter niet aan te ontkomen,
acties zijn belangrijk.



7.

B.

opnerkin,'{en3 J. s ook de uitgaven zu1len minder worclen
indren de acties r,regval1en.

J. Schöls: acties zi jn toch een vri,i stabiel inl<omen en
kunnen rustig norrlen orlgenomell in de be,groting.
liedankt Simon Kersten voor het vele werk.

VerslaA I(ascontro_le-c olnm i s sie :
ilit verslag is te laat , ze zijn nog bezi55 met
dus nog .{een verslag.
Voorstel: het kascontrole-verslag behandelen
in de hazenkainleroubl.iceren.

d.e controle en er is

in d,e voorjaars .A.L\I en

Er is ool< nog geen controle geweest bij de rliverse secties.

Benoeming Kascontrol e-conrnissie :
Ondiznks de afwezigheid- van de tretreffencle mensen, gaan d.e lecien
accoord rnet benoeming van dezelfde nersonen in de kascontrolecom-
missie, narreli.ik: O. Bor, F. v,-rn IIal- en It. van Raay.

i'inanciele cornmissie: het idee van een financiele commissie l-eeft
nog steed.s bii het hoofdbestuu,r. Ioor overbezetting van de betref-
fenCe nersonen is er nog niets van gekomen. Daarom r,oel<t het hoofd-
bestuur naar versterking in cle vorm ven een 2e penningmeester en
een 2e secretaris.
B. Duin: het nrobleen word.t versterkt door de grote diversiteit van

kennis v:,'n boeishouiing in de <iiverse secties.
J. Schö]s: blijven zoeken niler een o,rlossing, coordinatie is nood-

zalseli.ik. '{e zoeken s'beun in het Hoofdbestuur.

Uitloting rentel-oze leni-ng:
Uitgeloot zijn d.e volgend.e nurmers: l, 4, 13, 17, 19, 27, 35, 47 en 71
federeen krijgt bericht d.at d"e uitloting heeft plaatsgevond.en en
r.relke nunmers het zi,in geworden. Berichtgeving vooraf is er door
drukke werkzaamhed.en bij ingeschoten.

Àccommod"aties:
Turnacc. B.&Ír de ploegstraat: de club is bezig een eiqen turnaccommod.atie
te realisereoo Dit is een unieke gebeurtenis. De begroting van het
geheel beloopt f.3OO.OO0,-, Er is een subsidie gevraagd van f.1OO.O0O.--.
Acties zullen ook f. 1OC.0OO rnoeten opbrengen en er zal- moeten',iord"en
geleend. Door medewerking en extra insnanningen van vefe rnensen zal het
bedrag van f.100.0CO.--, op te brengen door ons zelf, well-icht dalen.
De sectie gymnastiek is van meni-ng dat zij de rrrobleiren het hoofd kan
bied.en. l'1en rroet echter attent blj-.'iven.
J. Schö]s: d.e club moet bepaalde verplichtingen aangaan. i'Ie moeten een

lening aangaan van boven d,e f.2J.OO0"--. Dat betekent dat
er toestemming nod-ig is van de A.L.V.
Mo,qeliikheden: of nu teostemming vragen aan de A.L.V. of
een aparte lerlenveï'iTaderin,g over circa 2 maer.nd-en.

De vergadering besluit: in december/i*nu*ri wordt een aparts ,l.l.V.
gehouden inzake het lenen van geld door het
lloofd.bestuur.

!. 'r/acature§:
Binnen het Hoofdbestuur wordt d.ringend gezocht naar een 2e penning-
meester en een 2e secretarÍs. Op deze vergad"ering meld'en zich geen
kandidaten, zodat, beide plaatsen nog vacant' zi-in.
Vercler is er versterking gelrenst bii de sectie gymnastiek en de
sectie badminton.



't 0. Secties:
Korfbal: de sectie korfbal is verhuisd. naar Lindenholt. Een club-

huis daar is wenseli.'ik. Er bestaat een mogeli.ikheid" om
een keet te kopen. DÍt moet echter word.en gerealiseerd,
voor apri-l 1986. Toestemming van d.e gemeente is hiervoor
nood.zakelijk. Er moeten nog veel zaken worden geregeld.
Het aantal leden van deze sectie is circa BO, waarvan veel
recreanten. Men heeft nog we1 'oroblemen met het cornpleet
krijgen van ploegen.

Honkbal/Softbal: er is een sterke Epoei van het aantal leden. Dit
is in tegenstelling tot d-e tendens. De accommodatie is
goed, maar te klein. Men d.ient nameli-ik ook rekening te
houden met Nisc, d.ie ook op het veld sl.eelt. De sectie
heeft twee ]<nelpunten: een te kleine accommodatie en
het vind-en van kader.

Bad"minton: er is een vo1le zaal plus een wachtlijst. Dus het gaat
goed.. Ook de sportieve prestaties zi.jn ploed geweest het
afgelopen seizoen. Ie jeugd" gaat, zeer goed, er zíjn ciroa
60 leden. a11een de begeleiding bij de competitie laat
nog te wensen over.

GymnastiekfTurnen: naast de eigen turnaccommod.atie (rrr. B) is er
weini-g nieuws. Het ledenaantal moet zeker nog groeien
met ongeveer 20O. Jazz-gymnastiek is vervallen.

11 . Rondv-raag:
Geen.



SPOBryEBENIGING
,DE HAZE]IKATP'

NIJMEGEN

ATGEMENE T,EDTNVERGADERING DATW | //- //' / y' cl S-

PRESENIIELTJST VOOR I,EDEN VAN 16 JAAR EN OUDER

MTB ÉRl

,,2.{4R' ,rr,'-ofruilf
. f,,.

- ( [*,,"--

ít: kLsQ
8, o- Vers

ilt ,ti"A^,{L

?wt, /.lr-*h ro^í .

L.*.1. S )rot

.rt/ 9-h-7
11,g. \>rrrvr


