
ALGEIVIENE LEDENUTRGADERING D]NSDAG 1O ]UN] 1986

AANVANG 20.OO UUR

)e vergadering ulordt gehouden in het klubhuis, irjinkel-
steegseueg 208.

AGTNDA

'l . 0pening
2. Post en mededelingen
3. UersLag van de ledenvergadering van 11 november 1985
4. Huldiging jubilerende leden
5. Financiën

-1 Begroting hoofdbestuur 1 986-1937
-2 VaststelLen begrotingen van de sekt,ies en klubhuis
-3 Kaskontrole verslagen 1985 (honkbal en klubhuis) en

1984-1985 (overi.ge sekties)
-4 Vas l:ste1.l-en kaskontrole kommissies
-5 Beleid t.a.v. het financiëIe beheer

6. Bestuursmutaties
7. Klubhuis Lindenholt, de [vleeuuse Acker

-1 De bouur is van start of kan spoedig van start
-2 Beheer, exploitatie

8. Turnhal Ploegstraat, st,and van zaken
9o Sekties

10. lLiat verder ter tafel komt
1'1 . Rondvraag
12, Sluiting

Ad 5-5 l'lomenteel uordt in de diverse besturen een plan be-
sproken om het financieel beheer in de vereniging
drastisch te rrri jzigen ( verbeteren ). Aehtergrond ge-
dachte is meer centralisatie, betere kontroleerbaar-
heid, betere scheiding van funkties, meer inkomsten
aan rente door minder cashfloul binnen de vereniginq.

Ad 6 lvlarco Boogert, sektetaris, verlaat Ni jmegen en daar-
door ook de Hazenkamp. Zi jn f unktie rrlordt ovetgenomen
door ondergetekende. Hierdoor ontstaat een vakature
van penningmeester LJaarvoox met de meeste spoed
iemand rrrordt gezocht. Ook staan nog vakatures open
voor tueede sekretaris en tr.r;eede penningmeester.
Kandidaten voor deze funkt,ies u.rorden vriendelijk
verzocht zich voor of desnoods op de vergadering in
verbinding te stellen met mij of Jan Schöl_s. Het be-
stuur zelf heeft voor deze funkties geen kandidaten.

Simon Kersten



Notulen.AJgemene T,edenvergadering van Sportver.rrde Hazenka.mprt op dinsda.g 10 juni r86
in het elubhuis" Winkelsieegseweg. _ __ - -_ _
Aanwezig r,raren 21 stemgereehtjgrle 1eden.

l.Omdat Jan Schöls op vakantje is, heet -(imon l{ersten in zijn plaats iedereen
van harte welkom.

2.Berieht van verhindering ontvangr:n van3 Yvonne Wannet, F,mmy Compa,njen, Hans Kersten,
Trix Bernelmans, .Tar Schö1s en Astrid Engbersen.
Simon verzoekt <le trestrrren de enquète van Ce Iï.S.R. via het hoofbestuur in te
zenden.

3.De notulen van de laatste lerlenvergaclering worden verkort voorgelezen.
trit de notulen blijkt tlat dc verenigline af'hankeli"ik is van fina.ncië1e akties,
d j t maakt een alert bestr-ursbel-eiri noorlzakelijk.
ï)e notulen i.ro-den ongewijzigd goedgekeu.rC.

4.Huldiging leden; i.v.m. 10 jaar l-id.maa.tschap: Ton Bosrnan, Jeroen Hendriksen,
Arjen Koedam, Remeo ïIilner en lrTita lruinet.,,oud. (a11en aanwezig) .
Niet aa,nwezíg: Trix Bernelmans, Astrid Firgbersen, Yvonne lIannet, 1,^Iim van Wely en
Dion Wjnkenius sr.
Gezien het feit cta.t er: 10 ex-peanrrt-lerlen bij zijn, zegt Simon dat het cluidelijk
helpt wanneer je a1s sektie iets nj,euws begint.
2J jaar lidmaatschap: Han trbanken, niet aanwezig.
QO jazr lirJ:laatsehap: ïete Henririksen, Cor Boeser (aanwezig) en Emmy Cornpanjen
(niet aanwezig).
Mensen die zo langbij een veïeniging blijven, hebben hier rluiclelijk iets gevonden.
ïete heeft in de loop van rle jaren vee1. gecla-an voor de ve::eniging en Cor Soeser
is zelfs erellid van de sektie honkbal. Beidan kri jgen een pentekening a,arrgeboden.
Opgemerkt r^rordt nog dat de Hr.Huisman in het ziekenhuis 1igt.

!.Segroting:0p de gekonsolirleerde I{.R.begroting zijn de rente en kontributÍe verkeerd
ingetypt. Dit worrlt veranderC.
sektigs: BaCminton heeft zijn sehrrlcl afgelost. Het gaat erg {oed, voor het eerst
sinds jaren rdeer een wachtlijst.
Honkbal heeft gelrrl,kig geen ledenstop, maar bungelen met de benen brriten het ve1d"
Vorig jaar 10 teams, dit jaar 12rook ITTSC groeit qestaag. Zelfs op trainings*
avonden worden er kompetities verspeeld, wa,ardoor rle trai.ningen in het gedrang konen.
Kgrftral b1i jft stabiel-, zii hopen meer leden te krijgen nrl ze op het nj,euwe veld
in de wijk Linclenholt spelen.
Gymnastiek: Ie basisgroepen blijven achter, ook landelijk is dat zo"
Tu::nen gaat erg goed., rle Ploegstraat is ee-n gezond stukje van de sektie, onrlanks de
hoge lasten.
We hebben de eoneurentiestri'id t.a..v. vast leiding helaas verl-oren. De la.sten
zijn te hoog gewo-r:Cen toàovo het lerlenaantal. Hen van de leiders (T.Teunissen)
krijgt onts1a6, hlj heeft inmiddel-q een andere ba,an. De lessen worden het volgend
seizoen voor een groot gedeelte gegeven door parttimers, het voordeel hiervan is
dat je een groep die sleeht loopt snel kurrt opheffen.
Ï)e begroting wordt geodgekeu"rd.

!.Kaskontrole kommissie: \rorig ja.a.r was nog geen enkele kas gekontroleerd.
Van glmnastiek is het versla.g nog niet binnen. (we1 gekontroleerd).
Honkba.l, klrrbhuis, badminton en korfbal zijn gekontroleerd en in orcle bevonden.
Van hetH.B. en ledenadministratie zijn in d à ! avonclen de rekenj-ngen è.d. gekon-
troleerd door tr"raneois van Hal en Otto Bor.
Vorig jaar was er een kontrole van de belastingen en dit jaar van de B.V.G.
Er is nog geen eindverslag opgenaakt cloor drukke werkza.amheden van Rob. van Raaij.
We doen ons best om mooj-e jaarversla,gen te maken, of er kont'ro1e is, en op tijci,
ligt aan de leden.
Aanvul"ling van de ka,skont:olekommissie is gewenst.
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Hierna zet Ben lluin zijn praatstuk over het finaneieel beheer van de klub uiteen"
Br gaan nrr te veel t::ansakties van II.R. na.a.:r sekties en viee ve:rsa.
Hij is voorstander van een centrale boekhouding, de penningrneesters blijven ver-
antwoorclelijk voor rle sang rran zaken, geven opdraeht tot betalj.ng, maar beheren
njet rechtstreeks rle gelrjen.0p die manier krrnnen de gelden beter benrrt worden.
Momenteel. is de H.F.penni-nEneester te i,einig op d,e hoogte van wat er binnen de
sekties reherrt, ciit wordt nog moeili-iker ve::teerbaar op het moment da.t Ce nieuwe
wetEeving van kraeht worrlt en Ce penningmeester rrersgonliik- aansp:r:a.ke1i.ik wordt
voordepenníngenbinnendek1rrh.(pennin8rneosteing-
r':eester : vr-ïaJrti\r",crje1j jk voor al]e fjnaneiën van de lclur-.).
ren heeft g6én kritiek oi welke ffi'fiffi-dan onk.
Binnen de sekties en het H.F. bljjft rle discussie op Eang.
3e}<eken 'ro:dt df de compute.'-boekhouding via de N"S,R. finaneieel haalbaar is.

6"Bestuursmutaties: Marco Boogert gaat na.ar ZíetiVzee en treedt af a1s sekreta::is.
I-1s dank voor de gerlane werkza,anheden krijgt hij een pentekening van Nijnegen
aangeboden. ïÍij zegt dat hij de we::kzaa:lheder graag heeft geda-an, rniseehien niet
z-ovee1 a.Is hi"i ha.d vrillen rloen en bedankt voor de prettiéïe samenwerking.
Jenny v.d. Logt gaat eck rveg uit het I1.3", zij stopt met penningrneesterschap van
Ce sektíe korfbal , haar ta.ak wo::dt overqenomen dooï Sert Tob6.
Het is nog niet bekend wie voor kor:fbal in het II.R" kornt.
Het H.B. zoekt njeu-we bestuursleden en prijst zieh gelukkig riat Frans v"d.Heijden
penningrneester of sek::eta:r:is van het H.B. wil r^rorden.
Simon en ÏYans zullen zieh verdiepen j-n de financiön en daarna. beslissen wie
welke taak op zi.eh neemt.
lÍutaties bij de sekties: Bert Tobd oenningpreester korfbal

Ton Vri jaldenhoven voorzitter honkbal
Jop van Amelsvoort gaat weg bij kor:fba1, geen voorzitter
Jan Eigenhuijsen r*eg bij 6lrmnastiek, geen vocrzitter
Rob van ï,5gten wi1 g6ón voorzitter worden,bij gymnastiek,

wil zieh verdiepen in sezond maken van
3-turnen.

Volgencle ledenve-rga.dering komen de rnrrtaties van bestrrursleden vórí:r: de hu1 diging
van r1e leden, wellicht komen er on die manier besturrrsleden hij.
Trudy Peters heeft haar funktie binnen Ce barlrninton besehikbaar: gestel-d, is tot
de najaarsvergarlering a.C interim.

J.Klubhrris linclenholt: Korfbal 5p.at een klubhuis bij hun veld runnen.
In de bouwkommissie zitten momenteel: Jan Sehö1s, 0tto 3or, fbans v.d.Heijden en
Sirnon Kersten, er zijn nog J è 4 mensen nodig.
Ï)e bouwvergnnning is in sept. a,a1gevraaqd en voriqe week binnen gekcmen, de keet
die korfbal kon kopen wa.s helaas net verkocht, er wordt nu rritsekeken naar een
andere keet.Over de exploitatie wo:'rlt kontakt opgenomen rnet Jan v.11 .Vegte.
lfellieht is het mogelijk beide klubhrriz,en onder 6én beheer te plaatsen.

B.Ploegstraat;, Het is er nog rorune1i61, maar het werken is er fijn.
Er is een gr:oot gat voor de kuil , de muren staan bijna, men kan vanaf de tr:anpoline
reehtstreeks in cle ktril springen.
líerkzaamheden rlie nog gedaan moeten worden: randen bekleden, sehuim in de kuÍl,
(matrassen zijn a1 aanwezig) vloe::beriekking, spiegelwand en kleedkamerkolom.
We kunqen de ha1 voor 10 u. fer week.rerhuren aan Ce S.S.G.N. en voor |u. aan
Kring Geklerla.nd.
Tle kleedkamerkolon kan missehien hekostigd wor"rlen van de huur van de S-S.G.}tr.
Rr moet in ieder geval nog 66n verr"arminnsblok bijkornen.
ïIa1f oktober wordt de ha1 offieieel geopend, veel publicitejt en Roemeense tutnstersn
Vri.ie oefenvloer kost ! f 60.000r- en is nog toekomstmuziek.
Het ledenaantal in cle hal neemt snel toe.
We zijn nog steeds in de slag met rle gemeente over de subsidie, het ziet er na,ar
rrjt dat wl geen subsidie k::ijgen omrlat we de ha1 qehurrr§ hebben.
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Het tweede gedeelte van rle hal z.or-r te koon zijn, we hebben dit nog niet in over-
weeing genomen, naàt a1s de subsidie n.i et Coor zou ga..n onrlat we gehuuril he'bhen,
vrlt !:cop i;e c'r^:vregen. (te,gebnriken vocr haCminton, tennis, honkbal-inCoortraining).
ïn de hestaande situatie kunnen er 2 barlmíntonbanen gelegd uorden op het vrije-
oefengedeelte, deze zorrCen gebruikt kunnen r^ror:den voor: de training (in Ae late
rrren) .
ïn de toekomst zijn overnaehtingen in de ha1 roogelijk en ook f,smrakantiekampen.
In augrstus is rle ha1 verhuurd ean een qroep Eelgen voor tr:aininnen.

9.Sekties: Honkbgulj het gaat goed, het eer:ste team pr:onoveert waarsehijnlijk, daa,r-
door: word't het rrolgend ja.a.r rnoeilrljk op het ve1d, ze moeten dan duhbels spelen
(zaterdag en zondag) en een weristrijd kan weI 5 uur rluren.
Er za1 Can veel Coor de r^reek gespeeld moeten vrorden door de andere teams.
Het trcerle tean wil ook prornoveren.
Bestuur:lijk gaat het goe<1, rie a.frleling zit duidelijk in Ce lift.
Volgend .ia,ar wo::dt er bgeonnen met een n'ierrw velcl op rie lirdenholt, maar in prin-
cipe b1i jft de Hazenkarnp op cle 'vJj-nkelstee€ï.
Er moet een publicitcitskommissie komen. Men za\ gebruik moeten maken van elke
inkrimping ,à..r voetbalaktivitejten. Ook een voetbaIklub die te groot wordtE
wel eens gunstig kunnen zijn.
Xe sektie is afhankelijk van akties"
Gymnastiek: Ï)e gyrnna.stiekgzoepen Eeven de nodige zoÍ9, het qa,at hior nipt zo goed.
Het turnen zit duideli jk in de lr-ft, naar ze moeten pro'beren aI1es weer in even-
wieht te krijgen. Bestuurl-ijk §aat het nog niet voor de vo1le 100fi goed, met
name cle gymnastiek kri-jgt te weinig aanda.eht.
Ilr za1len noÍT meor akties op finaneieel vl ak rqoeten komen, het rneeste geld van
derrelijke akties gaat naar de Ploeg-etr:aa,t.
Badminton: Het gaat prima met deze sektie, a.ll,een bestr.lrrlijk zijn er rle nodige
zorg'en, er zijn sleehts 2 bestur:.rs1eden, waarvan Trrtdy ad interim.
KorfhalI Het lerlenaanta.l i.s niet ger+e1.dig, de seniorenteams ga.an goed, maar
ze hebben volgenrl seizoen sleehts l jrrnior:entearn, gleen pupillen- en adspirantenteam.
Het begint langzaam aan weer aan te trekken. Er wordt propaqanda. gemaakt voor
a1.1e goepen, er is we1 vraag naar5

10.0m 22.A5 u. sluit Simon de vergadering en dankt a1len die a.a.nwezj,E waren.
Binnen deze rrergaderi.ngen worrlt het beleid van de klub gema-aktl als er mear
zo lueinig mensen aanwezig ziin zullen we ea'maar vanuit gaan de&a11es goed gaat
met de klub,

notuliste
Ria Kersten
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