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Aanwezig: hoofdbestuur: F.v.d.Heijtlen, S.Kersten, h'.Zegers. T.van Houdt.
10 leden

1. De vor:rzitter heet iedereen van harte welkorn, ondanks dat er maar zo
weinigen aanwezig zijn gaat de vergadering gewoon door.

2. Bericht van r,'erhindering: B.Tobé, B.Katriln, I,I.v.Grirnbergen, H.de Jager,
R.Ïannet. (al1en van sektie korÍba1)

3. Verslaq voorjaar.rledenvergadering wordt
goedgekeurd.

verkori voorgelezen en

4. Jaarverslag 1989-1990 is nog
vanavond ontrranqen, van korfbal
verslag gestuurcl nae.r P. Aartsen.

5/6. Financiën H.B.
- De dit seizoen aangleschafte computer staat slechts voor f 1,- op de
balans, de aanschaf is i-n totaliteit afgeschrevelr in een jaar, onrdat we rle
bestemminqsreserve hiervoor konden qebmiken.
- Het vermogen van het H.B. is mede afgenonren rioordat we een jubileuni
hebben gevrerd, Í,t''aarvoor we niet (te weinÍg) gespaard hadden.
De verhoogde verenigingsbijdraqe heeft uog niet geleid tot het ireoogde
resultaat. In het voorjaar kornt er wellicht een forse verhoging van de
verenigingsbijdrage. Het is bekend dat de te ontvangen vereniqinqsbijdrage
voor het huidige seizoen lager zuI1en zijn dan begroot, onidat de sekties
minder leden hebben, maar het HB ziet geen reden orr nu de begrotiug aan te
passen .

- De bestemniingsreser\,'e blijft'gehanclhaafcl, rndien we het sottwareprogramma
moeten betalen is het nog de vraaq of we er wel voldoende aan hebben,
voorlopig hebben we nog gelden over val] cie toegestane f l-0.000, - t. b.1..
aanschaf computer en scftware. Voorts kan de besterrmingsreserve worden
gebruikt voor o.a. bijtiraqe in enrsussen.
- Het H.B. heeft financiëIe middelen qenoeg om het seizoen aan te vangen.
Zij hoeft geen \:elmogen te hebben, maar f 500,- is wel erg minirnaal.
Donaties seizoen 1990-1991 zijn verhooqd naar f 30,- p.jr., dit geldt voor
het HB en de sekties gymnastiek en badminton.

Financiën sektie crvmnastiek en turnen
(tcc.lrelrcht door llax Ualg en l{im Zeqers)
- Het:;eizoen 1989-1990 is bijzonder negatieÍ afgesloten. De f 10.000,-
verlies is a1leen dankzij akties en TPT optredens relat ief laaq gebieven.
De sektie had het zicht op <ie ledenaantallen verloren, flrede daaronr is er
in september een nieuwe begroting gemaakt dj.e aanzienlijk lager is dan de
begroting van april. De sektie hoopt dit seizoen op een positief resultaat.
- Grootste wijzrging: f 20.000,- minder kontributie, rninder leiderslasten
(goedkopere leiding) , kostett A/C turnen teruggebracht.
- 0p de basisgroepen zijn momenteel te weinig 1eden. De ..;ektie gaat een
reklameslag i-n geheel Ni jniegen voeren in jattuari 1991.
- Op cle gecombineercle begroting is <le nieuwe begroting van 06-09-1990 nog
niet verwerkt. De onkosteu voor P.Schaafsma en B.Schook nroetett hierin nog
verwerkt ,rorden , rnirardoor het vermogen van deze sellt ie f 6 . 000 , - neqat lef
wordt. Deze kosten (ca. f 13.000,-) worden rierwerkt in de gezanrenlijke
balans van het HB.

- De laatste J à { maanden gaat het goeci ntet het j.:estuur en leiding. 1

niet kompleet. Van sektie gymnastiek pas
nog niets. Zodra het gereed is vordt een



Financiën badminton
- Vorig seizoen viel de start van het seizoen (evenals tlit jaar) teqen.
Er zullen minder leden begroot moeten worden (minder kontributie), de
orrerige bedragen komen redelijk overeen nret t1e begroting.
Gelukkig beschikt de sektie nog wel over liquide middeten.

Financiën honkbal
- Het vermogen van deze sektie was per 1*1-1990 f 1 . 410, - , de opbouw
reserve bijna f 300,-.
- Het clubhuis maakte een kleine winst en clroeg Í 5.000,- àf aan de sektie,
tlit is meer dan andere jaren i.v.m. het jubiteurn van deze sektie.

Financiën korfbal
- De sektie heeft f 3.500,- minder kontributie opbrenqsl; dan begroot.
Deze sektie is erg gevoelig voor akties (b.v. oud papier) en maakte
daardoor toch een winst l,an Í 5.951,-.

Opgemerkt wordt dat alle sekties een eigen nranier rran boekhouden hebben erl
de verwacht ing is dat dit vooralsnog niet za1 veranderen.

Kaskontroles: korfbal, honkbal en ledenadnt. (tebr.90) hehben hun kas laten
kontroleren. Gegevens korfbal nog niet bij HB.
M.lialg inf ornreert of kas gyrÍrnastiek gekontroleerd is.
Badminton en HB nog niet gekontroleerd.
Kaskontrolekommissle HB: mornenteel alleen Nico Verschuren.

7. Uitloting laatste rentelozr: lening
De volgende nurnnters zijrr de laatsten die terug betaald moeten worden:
001 - 018 - (L.',,.d.Sloot gif t t.b.v. korf bal clubhuis) 026 - 038 -
041 - (fam.Smit Canada t.b.v.donatie HB) 018 - 069 - 085
T.b.v. de sektie korf bal wortit het beqr:ip renteloze lening uiteengezet.

B. Clubhuis Lindenholt
De beslissing van de gemeente over door de Hazenkamp te bouwen kleeclkamers
is nog niet gevallen. Voor het clubhuis krijgen we f 70.000,-, voor de te
bouwen kleedkarners komt event. f 78.000,* ter beschikking.
De sektie hoopt in jan./febr. te kunnen starten met bouwen, de ruwboul zou
dan in april gereetl moeten zijn.
ln het huidige clubhuis is al een qetleelte van het (nieuwe meubilair)
opgeslagen, de verwarming is er ook al.

9. Automatisering
Er is kontakt met een software bedrijf waarvan r{e a1 een NAI{ bestand
gekregen hebben, rret dit bestand wordeir aI stickers, absentielijsten el1
overzichten qlernaakt. Dit bedri jf heef t koniakt.en rír€t tie NSF en een bond
over een te nraken software pakket, de Hazenkanip wordt wellicht pilot
projekt waardoor we de kosten van eell software pakket laag of nihi-1 kunnen
worden. In dat geval blijven de wensen/eisen van de Hazetrkamp haalbaar.
Voorlopig b1ijft het r+ensenpakliet gehandhaafd tot er prijzen op tafeI
komeu, pàs dan wordt er vellicht geschrapt in het getreel.

10. Beleid 1990-1995
De Hazenkamp heeft behoeÍte aan: a. nieuw softbalveld

b. c-lubhnis Lindenholt
c. turnhal

Over deze zaken zi jn al kontakten nret de gemeente, rÍr.n. niet de direkteLrr
Sport en Recreatie.Hij heeft al voorgesteld oni rle huidige hal te kopen en
daarmee ruim 7 ton r;oor hun rekening te nemen. De Hazenkamp zou dan
5 à 7 ton voor haar rekening moeten nemen, dit is financieel niet haalbaar.

"iij 
hebben hier al aan gerekend en komen op een e.xploitatie tekort van een

halve ton. Het probleern liqt nu niet a1leen bij de club, maar ook bij de
qemeente.

o



L1. Rondvraag
N.a.v. de afgelopen seizoen bij de sektie g1*nrnastiek ontstane problemen
ontstaat er een discussie over het gerroerde beleid.
Jan Betrams vindt dat het bestuur gehouden is orÍr een ledenvergadering te
beleggen, er zijn dingen geLrr:urcl waardoor de hele zaak is geëscaleerd, er
is een belei<l gevoerd waar nren het niet mee eens r/ías, maar een afrondinq is
er niet geweest. Tevens is er een motie van wantrouwen ingerliend door 4
ouders, welke niet aÍdoende beantvoord is.
De door de sektie uit.geschreven informatieavonci met de ouders van de A./C
turnsters droeg niet het karakter van zo'n vergadering, aldus Betrams.
Simon deelt zijn gevoel van onvrede, de brief van de ouders adernde een
sÍeer van motie van wantrouwen, die hoort als dusdanig behandeld te worden.
A1leen punt 4 , het op staande voet ontslaan van de leider. is
uitgevoerd.Men heeft de leider ontslagen, maar degene waartegen een motie
van wantrouwen was ingediend, beloond met de funktie van sekretaresse. Hij
kan zich niet vinden in deze ganq van zaken.
Binnett een vereniging hc-rort rnen zich rlemocratisch op te stellen en clatgene
te doen wat tle leden wi11en. Als ledenvergaderinqen slecht bezocht worden,
moet het bestuttr andere middelen aanwenden om achter de wensen van de leden
te konren.
De beslissing over het a1 dan niet uitschrijven van een ledenvergadering
liqt verder bij de sektie gymnastieh, als ze alsnog een vergadering
rritschrijven moeten de lecien dat weten, ook ind.ien ze dat niet van plan
zijn.De leden hebben dan altijcl nog de rnogelijkheid om een ALV te
f orceren,hiervoor zt jn ?,0 leden voor norliq.
Jan Betrams is van mening dat alle betrokken ouders bericlit moeten hebben,
ook degenen ríaarvan het kincl nu geen lid meer is. Hij wacht verdere reaktie
van de sektie af.

Op een vraag van Marlon Lanters wordt geantwoord dat een bestuurslid niet
automatisch lid \ran de vereniging hoeft te z:-)n. Hennie Verschuren eït
Marlon Lanters krijgen st-atuten en HH.

Max lia1g konstateert dat het bij a1le sekties niet Ílorisant gaat met de
ledenaanwas en daardoor ook met de financiën. Hij stelt voor Èen qrote
gezamenlijke aktie te houden, orrr met z'n allen iets groots aan te pakken en
daardoor meer gelden te krijgen. Hiervoor zou een commité gevormd rnoeten
worden vaarin van iedere sektie een vertegenwoordiger zit. De vergadering
is van mening dat het rnoeilijk is om mensen enthousiast te maken voor
ludi.eke ideëen, rraar het is de moeite van het proberen waard.
Iemand moet in dat iyeval de kar trekken, Max wil dat wel op zich nemen en
proberen rret wat vertegenwoordigers van de sekties een avond konstmktief
hierover te praten.

Marlon Lanters vindt dat alle publlciteit rond Pieter en Bennie de
Hazenkarnp een negatieve hebben opqeleverd. Simon zegt dat door het ger:oerrle
beleid de laatste jaren vele leden hebben bedankt en veel kader is
weggegaan.
Winr geeft toe dat het topsportbeleid fanatiek is uitgedragen, dit is ten
koste van kader gegaan en hij weet niet of het gewicht varl sucsessen dat
waard is.

Er wordt opgemerkt clat de sektie gymnastiek een eigen ledenvergadering
behoort te houden. op de ALV worden bijna alleen zaken betreffenrle de
sektie gymnastiek en turnen behandeld.

notuli-ste Ria Kersten
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