
ALGEI'ÍENE LEDENVERGADERING .

Maandag 25 juni 1990 wordt de voorjaarsvergadering gehouden in
het klubhuis aan de l.Jinkelsteegseweg. De vergadering begint om

20.00 uur.
Niet alleen bij onze vereniging worden over het algemeen leden-
vergaderingen slecht bezocht.0p zich is dat erg jammer. Het be-
stuur van een vereniging heeft de plicht een vereniging zo te or-
ganiseren als de leden dat wensen. De ledenvergadering is het in-
strument bij uitstek om uw wensen vertaald te krijgen in een ver-
enigings-be1eid.
Natuurlijk kun je zeggen, als er weinig leden komen gaat het zeker
goed, zijn de leden tevreden en vinden zij et vat ze er van ver-
wachten. Toch heeft een bestuur daL denkt dat ze a1les goed doet
er behoefte aan het door hen uitgedachte beleid te toetsen aan de
mening van de leden en die twee keer per jaar mag u er toch wel
voor over hebben. Per slot van rekening besteden de door u ge-
kozen bestuursleden er zeer veel "vrije" tijd aan.
Niet a11een 1eden, ook ouders van leden jonger dan 16 jaar zijn
van harte welkom.

AGENDA.

1. Opening en mededelingen
2. fngekomen posÈ
3. Verslag vorige vergadering
4. Huldiging jubilerende leden
5. Begroting seizoen 1990-1991
6. Bestuurs-samenstelling

Bij het hoofdbestuur wordt nog steeds een voorzitter gezocht
Ook diverse sekties hebben nog vakatures

B. Sponsor stichting Honkbal
9. Automatisering administratie

10. Sekties
Hierbij zal per sektle een overzicht worden gegeven van de
stand van zàken

1 1 . Sluiting
Simon Kersten.



SPORTVERENIGING DE HÀZENKÀ}íP HOOFDBESTWR

vERstÀG vÀN DE ÀtcEIiíENE TEDEI{VERGÀDERrNG D.D. 26 irUNr 1990,
GEEoUDEI{ rI{ EET KLUBEUTS ÀÀil DE rrI{KELsrEEcsErEc.

1' opening door de voorzitter. Hij heet vooral de jubilarissen welkom2. Binnenqekomen post. Bericht van verhindering van : B. Katuin,T. v.Houdt,.I. de Hartog, l{. Brunet de Rochóbrune, T. peters,
S. v.d. Vooren. M. Koster, F. Gejas, A. Elbers.3' voorrezen verslag vorige vergadeiing. ceen Àpmerkingen.4. Huldiging jubilerende Ieden:
50 iaar
Jan de Hartog

25 iaar
,Jaap Bogaards
Ton Bosman sr
Pleun Reedijk

Otto van Donselaar
Ton Eggenhuis
Gerard Francissen
Trudy van HaI
Leny van Hoof
Iet Hoose
Jo Peters van Halen
Marijke van Raay
Fanny van de Vegte

Annemieke van Dalen
Monique Derksen
Ali EIbers
Fien Gejas
I{im van Grimbergen
lÍyriam Kosten
PauI Merten
Trudy Peters
ErÍk Schouten
Marc Tönissen
Rien VaIk
Sabine van de Vooren
Lrucas lfemes

40 iaar 10 iaar
I{im Brunet de Rochebrune Oàrï-G goct

5. Begroting.
De begroting wordt nader toegelicht. I'Íet de begroting vordt eenbeleidswijziging voorgesterd, tav de doorberekening van de rasten voor deadministratie en automatisering. De kosten hiÀrvoor worden voortaandoorberekend-per Iid per jaar. Tevens nordt een kontributie verhoging voorniet sportende leden aangenomen (van f 25,_ naar f 30,_).simon kondigt aan, dat ook voor de NSR de subsidie op de srK kracht isvervallen' Dit zal in de toekomst een forse kontributie vertroging voor deaangesloten verenigingen betekenen. Gedacht wordt aan een uiteindelijkekontributie van f L,- per lid per jaar. Gerard Francissen vraagt zich afof het een Iidmaatschap nut heeÍt. Simon is van mening.-àat de NSR zijndiensten regelmatig bewÍjst.6' samenstelling bestuur. Er is nog geen vertegenwoordiger van de Honkba}.Badminton heeft werkgroep ipv bóstuur. T. v. Houdt vervult de ror vansekretaris en vertegenwoordigt de sektie in het HB. De plaats vanvoorzitter is nog steeds vakant, hoewer het aantal bestuursreden voldoetaan het maximum gesteld in de statuten. IÍim Zegers merkt op, dat hij voordeze funktie Ben Duin ofÍicieus benaderd heeÍt.1. Krubhuis Lindenhort. De gemeente geeft een subsidie van f 70.000,-(inkl' BTU) voor een klubhuis oí a" Lindenhott. Ars tegenprestatie moetnaast het klubhuis ook een berging worden gerealiseerd. BórtTobé vermeldt: Er is een bouwkomm. olv Ben Katuin. Donderdag 2g-06-90komt deze komm. bij erkaar. simon wir konkrete untroàra"n*iroe of r.lat?Bert zegt, d3! er donderdag antwoorden komen. simon u."uqt it o" komm.nu uitgebreid is tot 6 pers. Bert zeqt dat deze mensen voordonderdagzi jn uitgenodigd.

8' sponsoring Honkbal: stichting sponsoring komt niet echt van de grond.Trudy van Hal regt uit, vat de probremàn zíjn. Àrres staat nu op eenlaag pitje. uim Zegers denkt toch aan sponsoring van de helevereniging. Gerard Francissen ziet dit helemaal niet zitten ivmbelangenvers t rengel ingen .



9. Àutomatisering administ ratie
Er is een mogelijkheid, dat wij de software gratis krijgen. IÍe zijn
nog steeds aan het rondkijken wat we precies wilren. Het kan nog wel
een tijd duren voor alles werkt. Iiim Zegers vraagt wat er gebeurt methet automatiseringssysteem, rranneer de vereniging uit erkaai vart. (De
automatisering wordt in principe betaald uit de srK reserve pot).
Trudy van Har wijst l{im er op, dat volgens de statuten alres eigedomis van de vereniging.
Sekties:
qvmnastiek
Gymnastiek heeft een roerig seizoen achter de rug. Trainer pieter
Schaafsma is eerst op non-aktief gesteld, daarna is via het HB ontslag
aangevraagd. Er wordt hard gewerkt aan het volgend seizoen. I*Íen r+il
wel topsport brijven doen. Een en ander heeft wel tot gevolg gehad datde sekretaris zijn funktie heeÍt neergelegd.Jan Bertrams stelt devraag, waarom een bestuurslid de verantvoording niet kon dragen en
ops t apt e
Naar aanleiding hiervan verklaart Simon de problematisehe situatie vande sektie gymnastiek aan de ledenvergadering. ,lan Bertrams vraagt
nogmaars konkreet naar de aanteiding van het vertrek van hetbestuurslid. l{as het het non-aktiet stel}en van de trainer of ileprocedure erna. Theo Becks verklaart, dat het ging om de procedure
erna en wir dit persoonrijk nog t*er aan .Ian uitreggen. simon zegt, dathet hoofdbestuur zich voortaan meer met leiderszaken zal bezilhoudenen betrokken venst te zijn bij sorlicitatie- en funktionerings-
gesprekken. Marc Tönissen vraagt hoe het HB moet weten. wat er zoal in
de zaar gebeurt. simon zegt: de sektie is de eerst aangeïezene om te
oordelen over het werk in de zaren, het HB dient er op toe te zien,dat funktioneringsgesprekken ook plaats vinden.Bij het B-turnen verdwijnt Bennie schook. Hij zal met een eigenstichting o.a. lessen gaan geven in zaren, traar ook «le Hazenkampaktief is. Dit kan eigenlijk niet vanwege een konkurrentie beding i;het kontrakt. Simon stelt dat een konkurrentiebeding prakties weinig
vaard is. De enige mogelÍjkheid is, dat er een rechtzaak van komt.
badminton
Volgend jaar wordt weer een internationaal toernooi georganiseerd, noggroter dan dit jaar, ieder jaar een tand erbij. De aangevraagde
zaaluitbreitling gaat niet door.
korfbal
slecht jaar in kompetitie. L,edenaantar roopt terug. zijn wel met
Iedenwerving bezig. Aktiviteiten worden wel goed bezocht. Éimon geeft
aan, dat een leuk krubhuis ook veer kan bijdragen. vanaf september zal
men op het nieuwe kunstgrasveld van Quick gaan spelen.
honkbal
softbar L staat bovenaan. Honkbar 1 bijna bovenaan. Er is qroei overde hele linie. Kader blijft nog steeds moeirijk. Er moei op korte
termijn weer aandacht worden besteed aan een gewenste uitbreiding met
een softbalveld.
Rondvraag.
Pierre Derksen vraagt de sekties toch vooral stukjes in "De Hazenkamper"te plaatsen. Ook in het kader van ledenwerving.
De voorzitter sluit de vergadering.

R. IÍaIg, notuliste.

10.
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