
Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op maandag
L6 november 1987 in het klubhuis aan de Llinkelsteegseweg.
Van het bestuur hraren aanwezi-g J. Schöls, F. van der Heijden, S. Kersten,
Th. Becks en T van Hal. AfwezígW. van Grimbergen, R. h/alg en T. Peters.
Naast de vijf bestuursleden waren slechts 12 leden aanwezig.

1. De voorzitter heet de aanwezi-gen van harte welkom.

2. Bericht van verhindering is ontvangen van P. Aartsen en hl. van Grimbergen.

3. Het verslag van de ledenvergadering van 15-6-1987 wordt voorgelezen en
onveranderd goedgekeurd.

4. Met de bekende bingo ba11en wordt de zevende loting van de renteloze
lening verricht. De volgende nummers worden uitgeloot;
16-20 37 54 s8 60 78 84 87

De schuldbekentenis 058 bestaat uit twee delen van f 50,-, schuldbeken-
tenis 078 is slechts f 50,- waardoor nu f 850,- is uitgeloot.

5. Jaarverslag, dit wordt voorgelezen en goedgekeurd. In het definitieve
verslag worden ook de verslagen van de sekties toegevoegd. 0p het
verslag van de sektie honk- en softbal na zijn alle overige verslagen
uitgebreid met noodzakelijke gegevens.

6. Financieel verslag, dit wordt door de penningmeester toegelicht.
De STK reserve nam af met f 8.431,05, de gewone rekening geeft een
een verlies Le zien van f I4B,BB. Ten bate van het jubileum is reeds
Í 850,- ontvangen en derhalve opgenomen a1s reservering.
Na de neergang van vorig sej-zoen geeft het verslag van de sektie
gymnastiek en turnen weer een opgaande lijn te zien. De gewone rekening
geeft een resultaat te zien van f 18.486,09 terwijl het bouwfonds
voor de turnhal toenam met f 10.075,71.
Van de sekLie badminton is nog geen verslag ontvangen \.{aardoor tevens
geen geconsolideerd verslag kon worden gemaakt.
Het verslag van de sektie honk-en softbal, verslagjaar 1986, geeft
een positief resultaaL te zien van f 3.075,33 te zien met daarnaast
een reservering van f 300,- voor het jubileum 1990.
De verhuizing naar het nieuwe veld heeft duidelijk meegewerkt aan
een stabiele opbour{r van het ledenbestand bij de sektie korfbal.
De sektie boekte een resulLaat van f 1.786,88.
Van de per 31-7-L987 afgesloten boekhoudingen is er alleen een kasverslag
van de sektie korfbal.
De kaskontole-kommissie bestond uit R. van Raay, 0. Bor en F. van Ha1.
Het bestuur heeft a1s aanvulling F. Puts en B. Duin gevraagd, waarbij
B. Duin vooral de taak van koördinator op zich zal nemen en daarmee
a1s het ware ttvoorzitËerrf is van alle kontrole-kommissies.
De vergadering gaat akkoord met deze aanvulling.
Het bestuur za7 in de voorjaarsvergadering de overige kasverslagen
overleggen.

7. Ten aanzien van het 60-jarig jubileum doet de voorzitter de volgende
mededelingen; Het jubileum jaar wordt geopend met een receptie op
2 februarÍ 1988 in het klubhuis.Uitnodigingen worden verzorgd in overleg
met de publiciLeitskommissie.
Elke sektj-e verzorgt een bijzondere wedstrijd of toernooi en de
jubileum periode wordt afgesloten op 11 juni in de Gofferthal.
0p deze dag wordt in de hal een groot jeugdfestijn georganiseerd terwÍj1
in ha1 en kantine de reunie en buitengewone ledenvergadering plaats
vindt. De dag eindigt dan met een feest.
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Ook is er een jubileumboek in voorbereiding dat op 11 juni zal worden
uitgeven.
Bij de reuniekommissie leeft het idee een videofilm te maken met naast
oude beelden intervÍeuws met diverse ttoudtt Hazenkampers.
A1s een van de akties om geld te verdienen heeft Rosalien lÍalg een
ovaaltje ont\,,rorpen waarvan een voorbeeld werd getoond.

B. A1s uitvlore-ise1 van het besluit van de laatste ledenvergadering is
bij de gemeente een lening groot f 50.000,- afgesloten t.b.v. de bouw
van kleedkamers in de turnhal.
Met de bouw za1 zo spoedig mogelijk worden begonnen. 0p de begane
grond komt een vergaderruimte annex leraren/wacht-kamer.
0p de eerste verdieping komt een kleedkamer, toilet en ballustrade,
op de tweede verdieping een grotere kleedkamer met toilet.

9. Sekties;
Korfbal, de sektie loopt goed en heeft veel aanwas dankzij het school-
korfbal. B teams doen mee in de winterkompetitie.

Gymnastiek en turnen, de gymnastiekgroepen lopen goed, mede dankzij
de inzet van de STK kracht. Zowel voor deze groepering a1s ook het
B-turnen zijn er echter geen bestuursleden meer.
Het A-turnen komt ook weer aardig bij, heL zeer jonge A-team staat
momenteel op de tiende plaaLs van Nederland. Tegenstellingen binnen de
groep ouders van deze leden baart ernstig zorgen, zo ook de samenstelling
van het bestuur.

Honk- en softbal; de voorzitLer van deze sektie deelt mee dat onlangs
het 200-ste 1id i-n begroet.
Kader blijft de grootste zorg, vier leden gaan gelukkig op cursus.
Het eerste team heeft nu een Nederlandse coach. De Hazenkamp is de
derde vereniging in het oosten met een adspiranEen softbalteam.

Van badminton is niemand aar.wezl-g.

10. Samenstelling van de redaktiekommissie baart zorgen. Mogelijk wi1
Jan Hendriksen hieraan gaan meewerken.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er beter gepland kan worden
Lranneer de Hazenkamper verschijnt. Het is de bedoeling dat zowel inlever-
datum als datum van verschijning voor het gehele jaar wordt vastgelegd.

Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 3 januari 1988.

Voorzitter sluit hierna de vergadering.

S.C. Kersten
sekretaris.
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