
NOTULEN VOORJAARSLEDENVERGADERi}TG SEKTiE HOI{K_ EN SOFTBAL

Aanwezigr 25 leden.
Af wezig m, k. I Frits Verhagen, lr[onica Dingelhof f , Rina Bor, ErniI van Dijk,

Erwln Ascenclon, Vendy van HaI, IIse HoIlenan.

1. Openlns
De voorzitter opende de vergaderlng uet eerst een mouent sttl te staan bli het
het overlljden van Eef \{lnkenius.
Eef was gedurende vele jaren zeer nauw betrokken bii de club. Dlt is een groot
verlles voor De Hazenkamp. De voorzitter wenste de fanllie alle sterkte.

2. Notulen naiaarsledeuvergaderinS
Deze waren toegezonden aan de toen aanwezigen en extra exenplaren,waren nu ter
ver6aderin6 beschikbaar. Er waren Seen oP- of aanrnerkin6en.

3, Pestuurstrededelinf,en
- Als lid van de Technische Co'nrnissie Ís toe8etreden Theodor Abels.
- De iakopen voor het clubhuis zullen worden overEenouen door Ton Holleruan. De

voorzitter bedankte de scheiriende uan, l{aikeI ][ijenhof voor zijn diensten
en aIs bliik van waardering werd hem een cadeaubon aangebodea.

- lrla het aftreden van het rayonbestuur is een voorlopig bestuur gevorrnd,
waarin Rien van de \{aI zlttlng heeft genonen, AIs hoofdtaak heeft dit interirn
bestuur om het competitieverloop veilig te stellen en l^Ieer te komen tot een
volwaardige bestuursstruktuur in het rayon.

4, Bestuursverkiezinf,
Daar geen tegenkandidaten waren in6ediend, is }{artin van Leth a1s opvolger van
voorzitter Ton Vrijaldenhoven gekozen.

Hierop dankte de vice-voorzltter Han Casteleiin Ton Vrijaldenhoven voor zijn
inzet voor de verenl6in6 en bood hem een tekenpakket aan.
Hlj sprak de hoop uit riat Ton voldoende tiid zou kunnen vinden, om deze
l-iefhebberij intensief te kunnen beoefenen.

De scheidende voorzitt,er lichtte toe, dat hii door te drukke
werkorustandi6heden, niet rueer de tijd en aandacht aau de vereniging koa geven
die wensetiJk was. Hij dankte de leden en medebestuursleden voor Ce

rnedewerklng. H1j zag met de nieuwe bezettin6 de toekoret voI vertrouwen
tegemoet,

De nieuwe voorzitter nam hierna de haruer over en bedankte ieder voor het in
hem 6estelde vertrouwen, Hij wil werken aan rle bouw van de vereni6in6 en weet
achter zich een hecht en goed bestuur. Hii hoopt op een fiine tiid.

5. JaarverslaB L9B7 van de secretaris
Dit werd door de secretaris voorgelezen, Afdrukken hlervan víaren DP aanvraa6
verkr ij gbaar.



6. FinancieelverslaS van de Pennin8meester
Dit was voor de vergaderlng beschlkbaar.

Jan v. d. Vegte vroeg of de schadeultkerin6 van de clubhuisinbraak van f935. -
ln de post aktiviteiten zaten,
Antwl Nee, dit is Bereserveerd op de balans van 1988.

Hans Lauers vroe6 wat dubleuze debiteuren inhleld.
Antwt Dit is niet meer te lnnen contributie en faillisenent van een bedriif.

Theodor AbeIs stelrLe voor tot juridische lncasso. Vol6ens KareI Diu6elhoff
zouden de statuten zich hier niet tegen verzetten.

7. Versla( kascommissie
De kascornmissie bestaande uit Theodor AbeIs en RoIf Vriialdenhoven hebben een

positief advies uitgebracht, waaroP de ver6adering de pennlngneester
dechargeerde.

8. Benoeminfl kasconmissie
De zlttende leden waren bereid om dlt no6 een Jaar te doen. Als reserve
kascornmissielid werd benoend Nanda Hart.

9. VersIafl VedstrijdcommÍssie
1-0. " Evenementencorornissie
11. " PR cornmissie
t2, " Technische coromissie (al leen Sof tbal )

Deze werden alle voorgeLezen en zonder op- of aanmerkin6en 6oedgekeurd.

l-3. Rondvraaf,

Hennie v. d. VaI:
Vat 6aat er met het interregio team 6ebeuren'?
Antw: Het I Iet zich aanzien dat we betere be6eletding hadden Sevonden, doch
rLeze heeft er toch van af gezlen. Dit blijft ook een Srote zorg voor het
bestuur.

Ton Bosmanl
Hij vindt het een rare zaak rlat bíi door de evenernenten commissie
georganiseerde feesten nog één Suklen entree moet worden betaald.
l{a enige discussie, bleek dat de neerderheid van de aanwezi6en te6en deze
entreeheffin6 wa=.

KareI Din6elhoff:
Bracht hulde aan Coos Sennef en Ton Holleruan voor de totstanrikonin6 van de

speakersruimte. Herinnerde en passant no6 aan de 1L0 neter-aanduidin6, die nog

op het veld moet. worden geplaatst.

Hij adviseerde t,:t bestuur nlet te lang te wachten met de vorming van een

J ubi Ieuncommiss j e voor 1090.

Door de verhuizing van NISC en het adres niet staat aangegeven in het
adresboek, advLs=erde Karel een wegwiizertie beschikbaar te hebben naar hun

nieuwe accornmoda t ie.

KrlJ6en wij weer een adspirantenkanp?
Antwl Er is een nieuw bestuur in het rayon. llii zullen invLoed uitoefenen on
het kamp van adspiranten clubteams in septenber bii ons te krij6en.



lisr.el gsf de PR conrnissie ln overweglng neer geld blnnen te halen d. n. v.

reclameteksten tijdens de wedstrlJden te laten horen.

HfJ pleitte voor kwaliteitsverbeterln6 van ons weekbericht. Het zlt de laatste
tiJd vol fouten en de wedstrtidrnededelingen ziJn oaoverzlchtellik.
Antwt Hede door het slechter worden van de stencilnachine wordt naar
nogelijkheden van vervanging 6ezocht of een 6eheel aadere opzet zoals het
laten rlrukken a1 of niet m. b. v. flnanclerin6 d. n. v. reclameadvertentles.
l{ar6riet Abe}s heeft zleh aangeboden om het weekbericht te tlkken als het
stencillen wordt af6eschaft.

Ren6 Vtjshake:
Hoe zlt het net de contacten met de Veekendkoerier betreffende publicatie van
het wedstrij dprogramma?
Antw; Dit heeft de aandacht van de PR cie. De redaktie blijkt niet genegen het
hele competltleprograrutra af te drukken; dit noet per week worden oPSeSeven.

Jan v. d, Vegter
Verzoekt nognaals het bestuur tot 7 Ieden te conpleteren, wat op de
naJaarsvergaderin6 ook reeds was aanEekaart.

Hierop nam hij de 6elegenheid on het scheidende Iid van het clubhuistean
namens de beheerscommissie te bedanken voor het werk dat hij Sedaan heeft en

overhandi6de hem hiervoor een attentie.

Bert Schuurbiers:
Vaar 6aat het geld van de sponsorloop naar toe? Hij gaf in overwegin6 on het
ten 6oede te laten kornen aan het team.

Hans Leenenr
Steit zich beschikbaar voor technische steun en daarmee ziluling in de

Technische cornmissie.

Hij vroeg of er niet ueer gedaan zou kunnen worden voor de niet spelende leden
die f50.- betalen en daar uitslultend een weekbericht voor krijgen. TerwiJI
je voor f1-0.- ondersteunin6 zelfs een 1ot krijgt,
Antwr De niet spelende leden ziJn nerendeels oud leden, die op de hoo6te
willen blijven en die dit neer zien a1s donatie, dan zlch afvragen wat ze er
voor terug krlJ6en.

15, SluitlnB'

De voorzitter bedankte hierna iedereen en sloot de ver6ader1n6.

Ab ViJshake, secr.
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