
ItTotulen Algemene T,edenvergadering maandag 10 november 1!86 in het clubhuis.

:ianwezig waren: 17 stengerechtigde leden en 2 belangstellenden.

1. Jan Schö1s opent om 20.15 u. de vergadering en heet iedereen \ran harte welkom.
Hij deelt mee dat het ledental- binnen de sektj-es momenteel goed is.
Bestuurfijk gaat het bij de sekties 'ninder goed, er zijn te weinig bestuurs-
leden en daardoor blijft er werk 1igglen, m.n. de sektie beadminton heeft te
weinig bestuursleden (maar 2 ) en bij de sektie korfbal zoekt men nog naar een
voorzitter.
0p andere terrei-nen zijn weinig mensen zeer al<tief.
De kaskontloles zijn door di''rerse oorzaken nog niet afgerond.
De sportieve sfeer binnen rle vereniging is zonder meer goed te noemen.
In augustus hebben we i.v.m. de financiëIe onstandigheden afscheid moeten nemen
van Ton Teunissen.
Zijn organisatorische taken zijn grotendeels overgenomen door Rob Notenboom.

2. Er is geen post die betrekking heeft op d.eze vergadering.
Eef Winkenius kan niet aanweztg zijnromdat ze in het ziekenhuis 1igt, Miriam
Eigenhuysen is buiten de stad.
Ben Duin komt 1ater.

J. Simon Kersten geeft de hoofdpunten aan uit de notulen vande vorige Algemene
Ledenvergadering, rleze worden onveraJlderC goed6leker:rd.

L.Ín deze vergadering worden Miria,n Eigenhuysen en Nicole l,linkenius voorgedragen
tot erelid.
Jan Eigenhuysen en Eef llinkenius wo::den voorgledra6en tot lid van verdienste.
Ro'o van Ligten deel-t namens de sektie g,ymnàstiek mee waarom zij hiervoor worden
vooréled.ri]gen :
In llederland is het een goede gewoonte om iets wat maar lang genoeg <luurt een
lintje om te hangen, maar de wijze waaïop Jan en Eef hun bestuurstaken hebben
volbracht is een rluidelijke reden on hen voor te dragen.
Jan EÍgenhuysen heeft een tur:bulente staftperiode gehad, binnen het bestrrur
was hij een goede gesprekspatitneï en een waardevolle tegenhanger voor Wim Zegers.
Eef l{inkenius kon praktisch en zelfstandig omvangrijke klussen opknappen.
Reiden hebben het jaren volgehouclen, ondanks dat ze onderhevig waren aan de
nod.ige k::itiek, vandaar het bestrnrsvocnlstel .
Dat r1e Hazenkamp nu oen eigen turnha.l heeftris waa,rschijnlijk een grotere ver-
dienste van Jan en Eef dan van Ni col-e en Mir:iam, maar de sportieve prestaties
van deze beid.enis in ieder geval debet aan alleen a1 cle geda.chte aan een eigen
1^^'l1)dL.

Zij hehben beirlen e en buitegewone verdienste voor de club geleverd en zeer zeker
ook aan het turnen binnen Nijmegen in zijn totaliteit.
Nicole heeft rnomenteel een aktieve inbreng binnen de turnsektie.
Jan Schöl.s vraagt of de ver..{adering akkoord kan gaan met de voorstellen.
Tn r1e Ha.zenkanper was de aankondieing precies anrlersom gesteld, maat zoals het
voorst-ol nu ter tafel ligt kan iedereen er mee instemmen.
Na een applaus kunneit Jan en }Iicole hun oorkonde in ontvangst nemenr met Miriam
en Eef wordt de overhandiging nog persoonlijk geregeld.
Uit de vergadering wordt nog opgemerkt dat we een bronzen, zilveren en gouden
lidmaatschap van verdj-enste zouden moeten hebben.
Jan zou dan nu een bronzen ontvangen hebben en door kunnen werken voor zilver.
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4. Jaar:verslag: Uit tijdnood. is de mooie versie hiervan nog niet gereed.
Sinon deelt de belangrijkste punten rlie hierin vooï guan konen mee.
Hans (ersten zegt dat nethouder: Aelberts zínspeelde op subsiCie, kont dat
vandaag in de raa..dsvergaCeri-ng? llee, dit wordt en later tijdstip.
Lro v.d.S1oot: Wij zorrden ons kunnen opgeven om voo:r een eennalige srr.bsidie
van de kinderpostzegelaktie in aanmerkinE te komen.
Hi^rvoor moet de Hr.Broekhoven i.ngeschakel d worden.
I)e vergadering ga.a.t Ékkoord met het voorgelezen jaarverslag.

5. Financieel versla.g; Dit -is Eenaa.a,kt doo:: Sirnor Kersten en Frans v.d.Herjden.
Sirnon ligt het veislag toe.
6. Balans: 9-!!4i .j-
Ilans I(ersten: Afrekeningt-.n rnet het hoofdbestu'-ri r.Iaren erg 1aat.
Ie }:ontlihuties zijn niet opgenonen op de balans.
.{ntw: Leclenadrniristratie zal -rol-tend jaar overvloeien in de hoofdbestuu.rs-
v3ran t!.''oordi ng.
))e vaa.ntjes líarpn aangesehaft Coo:: het hoofdbesturrr, er is te weinig docrbe-
rekenrl aan è^-cekties, 11 aarrloor is hierop oen verlies van ,r 165r- t.I.v. het II.B.
ilans {e::sten: va.ststelline dona-tie a.lgemene ïeseïve.
l:nt',r: STlipot is opgebor:vd doordat r,re Ce werl'eli jke lei.dersl asten aan de sekties
hebhen rloor:be::ekend..
)e opzet js orn Ceze po1 in g 7 jaar naar Ce sekties te laten niveleren.
Badminton en glrxnastiek hehben dit jaar respektievelijk Í 900r- en .F 9.0C0r-
uj.t rleze pot o:rtvangen, voor: vol{end jaar geldt clezelfde verdeling.
Trudy van Eal-: Er je geen rese::ve::ing opgenomen in de heg::oting voor het jubi-
lerrn in 1988.
-À^ntw; Dit wordt :l-n de rrort::jaaïs'/ergaderíng besproken en komt op de volgende
tregrot in5i.

f ina.ng.Lë1e sjtuatie sekties:
Glrrnnastiek: doo::da.t er vor:i.g seizoen minder leden l^raren dan begroot, kwam er
f 11 .000r- minrier kontr:ihutie biniren.
Ie werksituatie r+a.s n1et hoopgevanCr hetgeen heeft geleid tot het ontslag van
Ton Teuni ssen.
IIet totale verl1es hodroeg bijna f ?0.000r-.
Badnintonj lJez.e sektie heeft meer leden dan voorheen.
Het, onsezonde gedeelte (EIshof eollege) is een paar jaar geleden afgestoten.
Financiee] is de sektie gezond.

o::fbali Ieze sektie heeft een verlies van í 1.185r-, dit komt o.a. doordat ze
ninder leden hadden Can hegroot en ook c1e opbrengst voor oud perpier was lager. -.-

Iïonkbal: Hiervan r.rorrlt het+financieel overzicht van 1985 getoond.
De kontributie in}:ornsten z,ijn hoger dan begroot (meer leden), de reiskosten zijn
rerlelijk binnen de gr:enzen gebleven.
ïiet halfjaarlijks financieel verslag va.n !!96 ziet er gezond uit.
De verga.dering gaat akkoord n-ret de finar:cië1e gegevens.

7. TJitloting renteloze lening:
-rrrrs 

. t 51-7 4-50-7 0-61-7 6-1 t-7 r-25
Opgemerkt wordt dat dit de zesde loting is en dat we het nog nooit hebben hoeven
ui tstell en.
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B. Akkommociatj-es: Als eerste prmt wordt hierbij opgemerkt
op 17-10-1986, twee dagen voor de offÍcië1e opening van de

Badminton: Junior:engroepell gaa:^r redeljikr het zijn er tot
b1ijven onder de hegroting.

dat de zaal Reestraat
tur:nhal r rri tgebrmC is .

nu toe te weinig, ze

Bj- j de senicrcngroeir j.s een wackLtl i jst.
S1,',rti-el gaat h.et r:eriel-ijk go-'d, er zijn wat teals gepromoveerd.
Er zijn te vrejnii; nonsen die konpetitie vril1en spelen, vooral daÍes.
IIo,: l-reter men speelt, hoe.:e::der nen naar een anilere vereniging gaat, de l:a^rrs

om hcog te spelen in de kompetitie is hij ons kleiner:.
De verwachti-ng is dat zich volgend seizoen Lneer dames zu.r len aanrnelden voor de
k-ompe ti t ie.
Gl,mna.stiek: Ie sta:rt van ]iet sej.zoen wat betr:eft het ledenaaïttàI is heter dan
vor1g )aaT.
De hoop bestaat da.t men .r' l,o.grot ingstechnisch wel uitkomt.
le ha1 is verhrrrrrd aan de SSGli, naar daarC.oor worden ande::e kosten hoger.
Ze zijn rnet rle nodi,ge partti"rers: vlot van star"t gegaan, helaas \^ra,q elr vrat tegen-
s1a-g dc,o;-dat somr,,rige parttiriiers onverwacht een 'baan kregen.
Dr,ord.at de z,aa7 Peestra.at is rritgovall,on zijn rle.l.anes- en jeugdgroep verhuisd
naar de turnhal.
De vertna.chting is de 1^/e cp de Nerle::landse !-ar':npioenseha-ppen voor verenigingen op
1/-l ?-1986 geen eerste zull-en worden.
Pas over: ! 1 iaar kr.rnnen we weer r,tet een roed tean kon'n.
Cp de i'Iationale It selektie, r.raar 18 rneisjes aan deelnernen, z,ijn J Ha.zenkamp-
meis j es gepl a.atst.
Kor:fhal : Door h"et cfubhrris vrrr,racht men riat de band groter wordt binnen deze sek-
';i.e, rneCe doo::dat ze op het veld een Fe:r?rnanente plaats innemen binnen de r^iijk.
De opbor.r',.r ,.ro-rdt e.renwj-chtiger en ze hebben weer een prrpillentea::r.
Hefa.as is er een technj-sch ka.der proh1eem.

Ilonkbal: Doorclat hel; eerste tearn niet gepr:omoveer:d is dn door verhltizing van
enj-o jonTlens ujt Cit tean, gaan er wat topsoelers we61.

HeIaa.s ireeft ht:t eerste ti,'an r1e vakantiestop niet overleefd.
Ook het feit cla,t rle tr:a.iner een speleïsverhod kree,3 opgelogdr had zijn weerslag
op het tea-'r.
Aanvr.ilf ing voor dit team kont va.nuit de jirnio:rengroep.
De nieu,,re tralner is gelukkig ook bij rie za.altrainingen aanwezig.
De sektie heeft behoor".lijk veel kader, bijna. alle tearns hehben een vaste trainer
en coach.
Via Rob van ligten hebben ze een softball eoaeh aan kunnen trekken.
Ze hopen op í:en ander oe'enproglranma, meer thrriswedstrijden, wiardoor o.a.
ook de omzet van het cftrhhtris hoger: 1<an wo::den.

9. Ron,lvra.ag: Jan v.d.Vegte: hranneer er oorkondes wo::rlen ge.reven, moeten de

nanen er juist opstaa.n.
Ant,rr: ,o"àt .eeeorr:igee::d. (ttticolers naam wa.s for,rt).
Fr"ns v.rl .Heijd,en: vanrrit r1e sektie gymnastiek wordt er, conform het voorstel
van Ben Drrin, gewerkt via de cent-ra1 e administratie.
De formulieren om sektie en hoofdbesrluï te informeren waren niet duidelijl: genoeg.
Er r,ior:clt gewerkt aan nieuwe formr-rI ierenl er komt bovendien een vergadering net
de penningmeesters.

Om 22.1! u. sluit de vc''rzitter de
Het hezoek valt rvederom erg teqen,
Wel licht zou nen r1e hestuurslerlen
De vr-aag rijst of .le aankondiging
moeten we convocaties rechtst::eeks

vergadering.
clit is toeh de belang'r:ijkste vergadering.

rnoeten verpliehln om de A.f,.Y.
via de Hazenkarnper voldoende ist

aan de Leden zenden.

bij te vlonen.
missdr ien

notuliste
Ria Kersten
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sportvereniging
), DE HAZENKAMP"

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1,928

Ingevolge het besluit van de
algemene ledenvergadering van

/A *r*rnnA, / 9A 6

is met ingang van heden benoemd tot
Iid van verdienste

het bestuur:

sekretaris

81 ruacol

Nijmegen, to - 11 - 19Bo

voorzttter



sportvereniging
" DE HAZENKAMP,,

OPGERICHT 2 FEBRUARI 7928

Ingevolge het besluit van de
algemene ledenvergadering van

/A *r*rfruz /g?d
is met ingang van heden benoemd tot

lid van verdienste

Nijmegen, 1o - 11 - 1986

het bestuur:

@
6rfu-/ogor?n

sekretarisvoorzitter



sportvereniging
,) DE HAZENKAMP')

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1,928

Ingevolgu het besluit van de
algemene ledenvergadering van

/2 *o*Mu> /9 86

is met ingang van heden benoemd tot
erelid

het bestuur:

sekretaris

,Z* a brza, gr4 u-/ogro ?2,

Ni jmegen, 1o - 11 - 19 86

voorzitt er



sportvereniging
), DE HAZENKAMP',

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1,928

Ingevolge het besluit van de
algemene Iedenvergadering van

/A *o*M* /986
is met ingang van heden benoemd tot

erelid

-'nrZ %"f**oaa/

Nijmeg€r, 1o - t1 t98o

het bestuur:

voorzitter sekretaris


