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De vergadering uerd gehoueden in het crubhuis tt Hazennest
Aanuezig .uiaren 18 leden
Verhinderd trlaren: zie punt 3

Lo,qEJJ§§-
0e vergaderinq uerd begonnen met een herclenking aan Jenny vr cJ Logt
Aan de aanu:ezigen tuerd gevraagd of de vargadering geuoon door moest gaan, er uJaren
geen grote bezrrrarene
0p de agenda krrlam een aanvul-ling punt a uitreiking sperdjee (s.)

st,andpunt gemeente trorvr nieurrru€Id(la)
1ar. VersLag over qesprek met qemeente betreffencle het kunstorasvald.

belangrijke punten uit het verslag urarenB
- het veld moeL gedeeld ulorden met een hockeyclub
- qemeente uil_ ons huidige blubhuis kopen
- verhuizen naar een veld achter in de urijk
- jc kunt nee zeggen , maar er is r,leinig keus
- in elk geval ruordt er nóg I seizoen op het huiclige velrl gespeeld.
- er Zal een aparte verqadering moeten komen t.a.v. dit punt.
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- legeling oudpapier is niet opgesteld omdat hij niet noclig is gebleken
- Tonny is niet gevraagd een lijst te maken voor de 2e herft veldcompetitie

uat hretreft het schoonmaken van de kleedkafficrsr
- de notulen ulerden vo(Jr accoord €onQenofieÍ1r

3.-P qgl/_ÍYr Ep.E p E_L.r N_G§ N

Afgemelcl hebben Lea van Kessel en LÍsette Baltussen

4. VEI]SL AGEN COI'IIVII SS I ES
Brigitte deed dat, maar is er nu niet
om de sehulcl bij Brigitte te Leggen

het nieuule T"C. breleid in het krantje
J.-C .
EIs las het verslag van de J.Cc voor
Jaarverslag 1-B-88 t/m mei 1989
0p het eind van seizoen 1987-198g heeft, de nieuue JC het schutterstoernool en
de afsluiting van het veldseizoen op zich genomen. Het schutterstoernooi ulas
zeer geslaagd en de afsluiting in het clubhuis met frites en fricanclel ging er
goed Ín.
De nieuule JC bestaaL uit Corry Leusink - [Iarian Coolen - Tiny Tassenaar -Els Harr.lijne - John Goessens en Jan Jaap Bos.
- 0p 1-8 Hadden ue lL apriranten - 12 pupillen en 1 u:e1p op cle lijst staan.g aspiranten ginqen bij c1e junioten spelen.

In de periode van 1-9-88 - L-I-89 hebben ue er nog 2 aspirante[ - 4 puplllen
en I uelp bijgekregen.

- het i.s geen excuus
- volgend jaar komt

- 0p 27-8 zijn tuij met I aspiranten en
Brummen geueest en kuamen met een 2e

2 pupillen ploegen naar Turbulas in
en een3e prijs naar Nijmegen terug.

Behaald door de pupil1en.
- Aan de nieuue veldcompetitie namen

een RI pupillen achttal deel.
1 aspiranten 8-ta1 DI, een Ql-pupij.len en

Hierbij u;erden onze Ql pupillen kampioen.
De leiders van deze ploeqen Lraren John/Anja DI, Anke QI, l:JiI y1d. l1 RIo
Zij"urerden dit jaar getraind door John,/Anja Dl, Anke-Tonny Ql1 E]s-Richard Rl.

- Tiidens de rommelmarkt op I-10 LJas er ook een aktiviteit àp het velcl goor dejeugdl uaar LJe toeh 2 nieuue ]eden aan cver hieldenr Ron Hilkes en Chantel Leendersl
- Ook bij het schoolkorfbaltoernooi nam cje Hazenkamp aktief cleel aan dit gebeuren,

zoulel scholen trainen a1s op de cJag zelf. Fluiten en begeleiclen van p1oàgenr
Jan Jaap, Sander en Sandra De Lanteerne. Anke en Els Het Carillon en Richard

de Linclehoeve. Anke en Els hadden deze keer sueces, u.rant groep 6 yarr Het 1carLl"lon urerd eersteo Herals l;v;rcLe ons dit geen nieuue leclen op.



Gefloten u:erd er do,-rr Frecj - Tonny - Elso
- 0p 5 nov. ularen er oefenrrredst,rijden in do zaal voor aLle e 3 de jeugdploegen

tegen Keizer Karel.
- Doo! cle bónd uercl ook het voorstel qedaan om mot rrlelpen te beginnen.

Daar urij niemand l-rebLen om uLelpen op te van.Jen en te begeteiden zi.jn utiJ daar. -niet aanbegcnnenó
tdij hebben u.re1 2 uelpen manr zij spelen met rie Rl ploeg mee., urat heel good gaat.

- 0p zateu)aq 26 novr Lrerd ecn St. Nicolaasmiddag gehouden. trJaar blj urij,
volgens enkeLe kinrJeren, clc enige echte St. Nicolaas en Zu'arte Piet biJ ons
op bezoek hadrlen " fcn helc Acslaagde rliCr]ag uaarbi j llil v.d. Lost zei:rflk heb noq i-roo5-t. zotn l-euk Sint Nicolaas feest mee gemaakt bij De Hazenkamp.

-, 0p ,zaterdaq,.11+-[--l-!89 ucrd e cn kinclcrbingo gehouden,
Voor pri jzen heL-.lbr:t.' lrre niets hoeven t.e betalen.- Ze uerden docr tdil v.d.L.,
lvlarian Coolen cn f -1s i.'i j elk;:rir gelaapt. UJaarbij Els r]iverse uónke1s is gaan
vragen om prijzert cn drl :.uktu gocd, Totaal uJaren er 50 kinderen en hel"pers in
ons clubhuis, irok deze niclrlaq Ltas zBCr qcslaagd

- In de carnavalsvakantie uerd een t'rernooi lehtruden door 3 Nijmeegse
verenigingeno Ncvir., - KK - Hazer,!<ri i voor leden met vrienrjjes en vriencJinnetjes.
Dit is niet zo qesliragd gelJeirsL r.,r.,i,: dc Hazenakmp.

- Ook in de zaalpornpet it,ie, speeJ-den r,ij met 3 pj-r:ernen. De aspiranten Dl
behaaLden ecn mooie 2e piaats " cn ile QI pupillen urerd uoer kampioen in de zaal
dit uras het 4e kampÍoenscirap op r-ij, De Rl pupillen met heet veeL nÈeubre an
jonge kincicren sÍ-ortrl fri) r.ir 2c ;:J-aal-s van oncleren

- 0p 17 maart rrrerd helt, jaarlijk.se strafuorpkampioenschap gehouclen. ulaar op 2 na
al.1e jeugcjleclen aan meededen* Afle kinrJeren hebben het heel leuk gevonden,

Alleen cleze keer hebben u.re het zoncler sponsering gedaan,
Kampioen bij clc asp ulerd Rosita Tassenaar - Ql Gerry Lecrentveld - de RI
Charissa Heijmanso

- CIp 2a mrt uerd ter afsluitinq van het zaalseizoen ecn spelcircuit gehouden
uaarbi j or:k viiencljcs cn vriand j"nnet je s mec konrlen cJoen. Hieraan namen 30
kinderen declo []eL bchulp van ehkele r,uders cn junioron uerd het een leuke
afsluitingo lla aflocp krceg icciereen sen [:utt,on met sport Okd ik korfbal €r opo

- 0p zaterdagmcrgen 25 mr't uerrJ door 23 kinderen paaseitjcs gezocht. Bijna alle
eitjes zijn gerronrleno ila af-loop urerd j,n het clubhuis nog limonade gerjronken en
kregen de kinciercn lto,'l e en trakt,atie, De geplancle oefenuledstrijden op cleze
dag gÍnqen helaas n'l c+. rlocr,

- 0p het progrraÍnme s|aan nog:
op 29 april een 'ijclrage bij cje kinderspelen Gildekamp
Pinksteru.reekend voor ie jeugd
Afsluiting veld met -qchui:'uerstoernr:oi

30-3-1989 ELS
+ Er u;aren gcen vraqen of opmerki-nqen

C.-L Het versLa0 uer(. voorgelczeri c1oor Richard
Jaarverslag CC seizocn B8/Bg
Ook dit Jaar is r-e CC :r-lr.e:n vol.r.:p ir-r cl€ :rBer leLJaEStl Naast de trainingsavonden
en a1le thuisueListrijden zijn cr clivcrsr evenemcnten georganiseerd. Het begon
in november met de jaarlijkse toopavonao December u/as een drukke maand; een
videoavond en cle kersti;inL;o uerrien door veel leden bezoc$t1 niet te.,.
Vergeten clc ST. Nicol-aasmÍddaq voor de jeugd. In januari rrras de traditionele
niouurjaarsiïece;:tie Llcero Er uas een bou-, .iingavond 1n februari en in maart uJas er
het monokorfbaltoexni-.oio Vor:r rlit jaar staan er nog 3 puntdn op het programma3

3 juni cle playt:ackshr:r'r
- 10 juni de rommeLmarkL rnct kr:rfbalsectie
- oind jun-i ecn schuttclslr-.ern ro.Í

De bezettirlg vàn ?le c1:bhuiscomrnissié q aet veranderen. Paul ÍI. is door vorhuizing
naar.Zevenaar nicl" mi.cr Lns.Laat ,,m crrs ';i j te staan" Verrler hebben lJil en Jenny
na jaren helpen besl-oten rr een punt ac )ter te zetteno Vcror deze opengevallen
pLaatsen is pas ddn persron r;ev..:rrclen; Iric [1 " Naast de commissieleclen zoeken
ue ook nog naírr mensen t.ic bcreici zijn t,e'helpen mei cie bardienstenr
lde streven er ook komend jaar ueer na:lr cm he:t ieciereen zoveel mogelijk naar
hun'zin t,e makeno ,
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LESLC^1J! Het verslag u.rerd voorgelezen door Anke
Jaarverslag redactie
De redactieeommissie bestond dit jaar uit Fred en Anke,
Zij ulerden met het bezorgen van de krantjes gehol.pen doöi Bert, Frans+Diny,
Fred, Tonny, Rinke, Ari-e, LJil, Kate, Jan Jaap, Sander en Anke.
Er ulerden per ueek Í I00 krantjes gemaakt.
De nieuule stencilmachine ulacht op een onderdeeJ.l
lYlet de inkoop zijn ule op het ogenblik bij andere adressen omdat ule daar
voordeliger kunnen inkopenr
Uoor het komende jaar zoeken u:e enkele nÍeutrre bezorqers anders moeten ue een
.andere eegeling zoeken voor het bezc-rrgeno
I de nieuue stencilmachine uaondt pas betaald aLs het nieur,.re onderdeel er is en

hij dan ook uerkt.
0UDfApi_tl het vcrslaq urordt door Ben voorgelezen
0urlpapier verslag BA/B9
Na een crisisperiode triaarin het oudpapier 2 cent u.raarcJ uas brak er halverulerre
1988 een beter tijdperk aanr In de eerste plaats ging de prijs van het oudpapier
omhot:g naar 4 ct per kilo.
Daarnaast stelde de gemeente een garantieprijs in van 5 ct per kilo zodat ongcacl'ri;
de prijs van het papier de uaard urordt aanaevtitld tot aan Sct per kiloo
In aug. begon Emke aan het avontuur maar gaf te kennen met het oog op een
mogelijke verhuizÍng er in oktober mee te urillen stoppen;
Richard en Ben namen de taken overt
Vanaf aug toL en met april uerd er in totaal 80.L0U kg oudpapier opgehaald
rrrat tegelijk een uraarrle van (ÍncI garantie) +OOr- betekendr
lvlei en juni moeten er vsor dit seizoen nog bijgeteld uordenr
Een prima resultaat aangezien ue de bcAroting veruit overtroffen i'rebl,em.
Geuroon zo dó66rgaan 

namens B.poc. BEN
+ Er uJaren geen vxagen
PR.qPNtqAlDA verslag vcorgeLezen door Anke
Jnarverslag propaganda
fr r,lerd bij verschillende manifistaties propaqanda gemaakt.
Bij rle boekenmarkt van De Hazenkamp op het Plein uerden kleurpJ.aten - ballonnen
en st,ickertjes uitgedeeld,
Bij het schoolkorfbal lieten ure van ons horen d,m.v. het geven tzan training
aan scholen en het begeleiden.
Er uerd meeqedaan aan het krokustoernooi met cie andere Nijmeegse verenininnnn.'n
samenuJerking met cle jeugdcomrnissie.
Op 29 april Koningi$nedag u.raren ue aanuezig bij cle spelochtend in Linclenholtn
Tussendoor ptobeerden u.re ons best te diren mct mond op mond reclame.
+ Er rdaren geen voagen
go.u r4g9 Í,1I'l _r§§lg.
Geen verslag omdat er geen activiteiten zijn qeueest.

5.9E980T.lu,§,

- moeilijk vast te stelLen
- basis is vorig .jaar
- ledenverlies ttgroott'? Hier gaan geruchten overr

Er is niet echt rel<ening mee gehouden
- traininqskosten nog onzeker rrrant er moeten soc. lasten over betaald gaan uorcJena
- 2x zaal Horstackef, irvrÍrlr 2e trainingsavond senioren.
- !eiskosten en bondslasten gingen r:m§oog

- tt Hazenpepera inkomsten van Í500r- vorig jaar bij lange niet gehaal.d, nu op
jll00,-- gesteld.

- rommelmarkt Íthoogtr ingeschat, op basis van vorige rommelmarkten.
+ ieclereen ging accoord met begroting korfbal.

CLUBHU I SBIGNOTÏNG

- op brasis van vorige inkomsten gebaseercl
- inkopen t-:ok op inkopen vorige maanclen gehraseerd.
+ geen verdere opmerkingen

5a.§RFLDJE-s_.U_I_TB.LIíf,}IQ. n
Van de mensen rjie in aannrerking kuramen voór een speld je ularen LJim de Jager - -)en Tonny Tobd aanr,rezig en kregen hun speldje.
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- !i, de Jager is ook kiesbaar als trJim v. Grl.mbergen
- Ben Katuin is kiesbaar
+ Er is geen bezu.raar tegen het nieuue bestuur dat za1

llÍm v. Grimbergen - trlLm de Jager - Bert Tobé - Ben

T[CHN I SCHECOÍVIIVII S5I E

- Leomie stelt zich kÍesbaar
+ Er is geen bezt,raar tagen de nieuule TC bestaancle uitr

Tonny Tobd - Jan Jaap Bos - Bert rob6 - Ben Katuin - Leonie Bartussen
0-up-pAPïEE

- tlim de Jager stelt zich kiesbaar
+ Hierdr:or bestaat rje commissie nu uit Richard en LJim de Jager
p.RpPAGANp$

- blijft zoals het tr:as; Anke Ophoff-Lamboo
BO U UJCO íVIM Ï S S I E

--_

I Be,.t Tobd en triim v. Grimbergen blijven over
J EU GDCO IIIVII S S I E

--*%zal bestaan uit: EIs Haruijne - Marian Coolen - Corry Leusink - TÍny Tassenaar
John Goessens

SPONSORCOIïPII S SI E

ffian uit tr]im cte Jager en Jan Jaap Bos

C LU BHU I S CO flIM Ï 55 Ï E
r zàL bestaan uit RicharcJ lrJannet, Fred trJessel en Eric íreeulr,sen

REDACïI EI blijft hetzelfde; Anke 0phoff-Lamboo en Fred trjessel

ry.{ïErpqA!I gaat bestaan uit: trJÍm de Jager - Fred Uesser en Jan Jaap Bos
B.__8p-qp_.v_naAq*

líim de Jagere-hoe staat het met cle bordjes naar het veld?
+ Er moet bij simon Kersten naar gevraagd uorden. Bert neemt

contaet op
rs het norJig ieder jaar een rommerarkt, te houden? Het is zoueer
urerk vor.rr een kleine groep Íï€usehr
+ Financieel toch noodzakelijk; dit keer rrrordt het beter

qeorganiseerd
Eric ÍvleeuEsenB - ledenurervÍn§ - ue hebben geen S0SrIecJen aan kunnen urerven

u,e mogen bij Blanckenburgh niet clezelfde fout maken.
probenr een fusie /opgaan
+ Paul stelt vcor krantjes te sturen naar lerjen Blankenburgh.
+ Het bestuur moet aktie onclernemen.

Paul íÏerten3-Neemt afscheid ook namens Yvonne en hoopt dat De Hazenkamp een clubzal ulorden als Zualuulen.
Ben Katuins - De ALV-omnivereniging uordt hier in het clubhuis gahouden;

houdt de clubhuÍscommissie hier rekeÉËng mee
de rlatum is 5 juni

lijim de Lieerd:- vraagt om een bijzondere leclenvergadering over de veldenr
Anke 0phoff-LambooB - vraagt naar ce contÍibutie .jeugdlÀrJen.

Er urorden verschi]i-ende reqelingen uat betreft de leeftij
aanqehourlefir LJe hebben toch een vaste jaarcontributie?

+ Bert zal contact opnernen met Ria Kersten en cle regeling
uitleggen r
Tevens zal er een st,ukje in het krantje komen voor de
ouders

Hoe kunnen ue mensen motivepen om naar cre ALV te komen?

bliJfr

bestaan uitg
Katuin en Anke 0phoff-Lamboo
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