
l,rer^slag Vc,oriaarsledenvergadering d .o. l-a maart l-991-

Aanwezig volgens presentiel i jst :

Roland Willemsen. Ans HoIleman. Hans Lamers, Ted de Laat,
Fanny van de Veg'te. Ton Bosman, Hans Puts. Martin van Leth.
ïne Stolk. Sandra Dinqe ihof f . Ab Wj. jshake, Lucy lVi -ishake .

Mari jke vàn Raai _j, Christine Straten. Peter van Gemert. Bob
Francissen, Corrie Sennef, Randy DaInoot, Gerard Fr^ancissen,
Frerl Pr:ts, Hettie Puts, Francois van Hal , Trudy van HaI . Thea
Di,ngelhoff, Ton HoIIeman, Coos Sennef. Louise Borst, Martien
?íamoen, Mayke I Ni jenhof . Han Caste 1e i jn, Ton de Baai _i

Afwezig volgens afmeldinqJen:
Desrree Schui i ing, Nat-ascha van de Eerden. Dion Winken j.us .

Ast-rid van Dooren, I Ise Hr*,1Ieman, Bert Schuurbier-s, Heidi.
Lamers. S joerd Kemperman, Íjimone Schoenmaker, Sharon Hendr j.ks,
.1o1,zce Fiendrie. Hoofdbestuur .

Shar^on Hencli iks en Natascha van de Eerden hebben een volmacht
voor stemming: aan Christine Straten gegeven.
Simone Schoenmaker, Joyce Flendr ie en Sjoerd Kemperman hebben
een volmacht voor^ slemrning' aan Louise Borst gregleven.
Er waren derhalve 32 stemgrerechtigden aanwezig.

1. Openi.ng.
A1 Ie leden hebben het beleidspian en een verslag' van de na-
_iaar^sledenverqadering ontvanqen. Het Huishoudel i jk reqlement.
is ook aangepast aan de tijd en uitgereikt aan een ieder.
Er i s dr uk gewerkt aan rornme ]markt . spe I reqJe I avond . duqout ,

etc.

2. MededeIingen en ingekomen stukken.
Ni ets ontvangien .

3. Ver"s 1aq na_iaars ledenvergadering.
Geen kommentaar. (AIleen Hans Lehnen nroet zi_in Hans Leenerr)
Vers 1ag gc,edgekeurd .

4. Belei,-1sp1.an. orgiànisatie en Huishoudel i jl.i reElement.
I{orte uiteenzettirrg door Han van het beIeidspl.an. }'laar aanle j -
<1 rng van rlooraf gegeverr reaktÍes is er een nota van wj. j:Í'Ein
qen c,poest"eld:

- Het be).eidsplan worrl.t voc)rgelegd aan de i-eden'.zergader'lngf
ter' ,goedkeuring. Over de uitvoerirrg zai achter af alti-jd
verdrrt\^/oording verschrtldigd hl i jven aan Ce Ledenver^grade-
r- i nrr. ..,Y

Corrrii sscrÏ- i ssen wr:rden ;ranqeste 1d. doc,r ,1e l,edenrre::Eade -
r^ing.
De (lverlqe 2 leden van het bestuur worden weI d.oor^ de
LedenvergJader ing gekozen, ai leen nieL in f unlitie.

- Eestuur h,enoemt in overleg met betrokken commissrr.í1s de
coëiches.

- De Kasccrnuniss j e i.s een itrstrr-tnrent van de I ed.enver'gadei^ing
en v'erdwijnt derl-ralrre uit de reguliere organisatie_sLr^r:k*
t- lr ut' .

- Brj elke commissie. wadr qeen secretariaten van toepas-
slnq :i irr verdwi -inen ook de taken die hiermee +.e makerr
hebben.
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In de vergadering wordt gereageerd op de inhoud van het plan.
Dit- heef t de volg'ende konsekwenties:

- Op pagina 2 punt 5 onder Beleid:
Streven ndaï' een zo laagr mog:el i jke contributie voor de
Ieden en een verqoeding voor de hoofdcoach van een tearn.

- BÍj takenpakket van Honkbal- en SoftbalcommissÍes:
Specialistische Ieden moeten in de qelegenheid worden
gesteld om opleidingen te volgen.

De qredacht.enqangr van het beleidsplan wordt akkoord bevonden
door de verqadering. De presentatie was echter veel te detaii-
listisch. Dit werkt eerder afschrikwekkend, dan stimulerend.
Er wordt g'ewerkL aan een populairdere versie van het plan.

Het Huishoudelijk Regiement is aangrepast. Behalve de aanpas-
sing doc.r de ti jd zi jn er ook wÍ jzigingen doorgrevoerd als
gevolg van het beieidsplan.
Artikel 5: Aanpassing minimaal aantal bestuursieden van 5

naar 3.
- 5 stemmen tegen, artikel aangienomen.

Artil<eI 5a: Nieuw artikel over besluitvormingr:
Bi -j besl issÍngen betref fende Honkbal- en Sof t*
bal technische zaken zaI de desbetreffende
commissaris in de beslissing particÍperen.
- zonder tegenstemmen aangi'enomen.

Artikei 14: De commissarissen worden in de ledenvergadering
voorgesteld door de commissie of het bestuur.
- zonder tegenstemmen aang'enomen.

Art r.ke I }6 : Van het oude reg I ement geschrapt .

- zonder tegensteÍnmen aangTenomen.
ArtikeL L7: a. de leiding van het hem toegewezen team;

b. in overl egr met commissaris (was TC)
- zonder tegenstemmen aangienomen.

Artikel 4: d. voor L januari schriftelijk bedanken bij de
secretari aat

zonder tegenstemmen aangenomen.
Arti.kel 6: Voorstel om ouders van jeugdige leden tot 15

_iaar stemrecht te geven.
L4 stemmen tegen, L6 stemmen voor, 2 onthou-

d i ngren . In ..rerband met art ike | 20, waar i n ver-
meld is dat 2/3 van de stemmen nodig is voor
een wi _iziging in het reglement gaat deze wi jzi-
ging niet door.

Àrtil<eI 9: d. zonodigr de commissarissen voorgiesteld door
de commissie of het bestuur.

zonder tegenstemmen aèng'enomen.
De aangrenomen wi-izrgingren worden nog getoetst met de statuten
van het Hoofdbestuur.

Voorste I I en commlssarissen
Sof rancois van HaI
Honkba I commi ssar i s
Everrementencommi ssari s Àstrid van Dooren
Beheerscommissaris Ton Ho1 leman
,-leugdcommi ssar i s Nog intern beraad
Inf ormat iec,rmmissarls Martin 'uan Leth
Mater i aa l secretar i. s
Vervoerssecretaris Ton HoI leman
Kleding secretaris Bert Schuurbiers
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5. Jaarvers;Iaqen
De _iaarversiagien van a1le comnrissies en de secretaris
voorge 1 ezen . Deze z i _i n ter- i nzage beschikbaar .

zÍjn

6. FinancÍee 1 jaarvers lag:
Opmerkingen./c,rnclusies uit de vergiaderÍnq1r

B.rlans ..ran Clubhr-ris duidel i jker
- Konti ibutie sti jqt merfe door wi jzi.ginq varr soort l id
- Er is vroeger besloten dat er niets giereserveerd wordt voor

iret clul:huir. Bi: toelionrstig berrodigde rrier-rwhor-rw dan ver der
bezien.
ïndien mogie I i jk zal voortaan bi _i uitnodiging de begroting en
e indafre]<errirrgr nreegrestr:ur d vrorderr .

- Uitbouw van clubhuis is niet in begroting opgenomen omdat er
ook noEr niets is besIoten.

Verslag van kascommissie wordt vool'geIezen. Vraagi van kascom-
missie: hoe voorkom -ie wanbetalers? Voc-:r L _iuI i hetalerr,
anders binnen L4 daqen royeren, j.rr overlegr met coach.
De Gemeenl-e Ni -inteqlen heef i: een subsidie beschikbaar' voí]t-
contribut i e-beta I ers .

7 . Nieuwe kascommissie.
Ab Wijshake treedt af. Hartelijk dank, Ab.
Fred Puts treedt tc,e. Welkom Fred.

De smeerploegr die al LZ L/2 jaar smeert, wordt. gehuldigrd door
voorzitter en beheersconrrnissaris. Thea Dingelhof wordt apart
nog bedankt vocr,^ haar inzet- Ín het. cluhhur:1.s.

8. Rondvraag.
Gerard Francissen: Zi_in er verdierrsten van de OC Huismanhal?

- E1k team heeft een groter ruimte in de
zaal beschikbaar en er zijn meer uren.
Finarrcieel wordt er iets op voor uit qe-
gaan.
Coos Sennef vindt clat we de verhouding
veld en zaalkosten goed in het oc)q. rrcleterr
houden.
Han zegrt dat in de l:adervergaderlng de
zaa I geëva Iueerd wordt .

Cjerard FrancÍssen: Hoe ziL dat met de kleding voor HB 1?
- N j. euwe I eden hreta I en hun e igen pak ,

Een gredee l te moet HBL zelf beta 1en, Índ ien
het team njet greheel met de oude pakkerr
aanqJek i eed kan worden.
In de kadervergaderinq wordt besluit ee rrc)-
rnen.

Fred Puts: Senic)ren 2 Sof tLrai moet een coach hebben.
dan niaar iret.aaid. Advertentie zetten.
In het _iaarver slag ontbreekt r1e r-ld.am van
Christine Straten iri_i Softhral adspiranten.
Teci regre I t \./ervoer voor adsp Í ranten .

Chri:it ine Stral:err: Hul p trodlg br -i adspiranten 2 . Ànders 5f c-rpt.
27 I ermee.

ai Cl 1 r r i 1- i r-,..-r
'_1lr-tl,_.llrr-lr

Han beclankt een reder en sIr-rit de v'erg:ad.errng:.
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Irri eidirrg
in de loop der j,rr-er) zijn er veei dinEen her-eil-:t. rn,:-Lt: HcnLl}-rrl-- ei-i Sc,ft*
balsektie \,'an de HazerÈ:amp, verder^ ,rerenilllnJ cenoemd. Toch zi in de
laatste -iaren l.reel pi:oblemen in rle henc,r_i:iqde bezelt:,ng van Brst-r-Lur-.
Comurisstes en l(ader. Al1een het aantal leden Lrll jft. do,--rrsti_iEen.
Aang:ezien d.eze ierien rechl- hebben op het trainerr e:r spelen \/en hr-rn qJelief*
de speilet je is d"e wel aanwezige mankracl-rt o..rerbeLast geraal:t. Hier^dc:,or-
ontstaat weer- Írritatie en vert'li_iten over en weer. Een vicier;ze cir:kel,
die het besluur vril doorbreken. Dit Lesturu: heeft geluist.erd nàal de
wensen en klachten van het Kader en Ceze infonnatie gebn-ril-lt- i:im eerr
heleidsplan te maken. Aiieen n,:g met een beLeiilspicrn en de qevolgen eIVarl
voor Íeder Lid van de vr::enig:ing wÍl rlit bestuur ver^de:: ga,i.n.

In dit l:eleidsplan is de doelsteiLing en het daar^':-,1--, qebaseerrle L-,eleid
grefor-muleercl" Op basrs hiervan rs er een organlsatre-struktur.r gekozen.
waarin niemand overbelast hoeft te raken. Met de furktie- en taal<besclr: i-i*
vingen hopen 'ae duidelij!,fteid te verstreJ.:ken c"re:- Ce aÍbal:eninqi en cie zin
van de funktie.

Doelstel Iing
Leden van de HolÈb,el- en Softbalsektie varL de ."rereniqing "De Hazenl.;amp" d"e

mogeli_'ikheid geven om honJ,Jral, clen we} softLtrl te hed:^ijven op eer) r,/öoy'

hen of haar g:ewerrst en geschilrt nivo.

BeIeid
Het bestuur heeft het volgende heleid geformuleerdr
1. Streven naar honlöailen/softballen op een zc, hoog mciglelijk nivc' in

de landelijke/regionale competities voor de gehele vererrrging..
2. Door gerichte aanpak moet binnen 6 jaar de eerste teams bestaan uj.t

de huidige pupillen/adspiranten. Hiermee woyd.t h-rereikt dat" de eer-ste
teams representatief zijn voor de gehele vereniging.

3. Elk team rqoet íJe nogeli-jkheid hebben on zÍjn doelstellinq te r^eali-
seren. HierrCoor lcri jgit eIk tearn evenveel aaridacht. Dit geldt voot:
alle honkbal-, softhral-, peamtt-, prestatre geri.chte, rekreatierre en
leerteans.

4. Voor zover mcEelijh zrllen er op Ï:asis van goerlgeker-ude plannen
voldoende middeien en irrformatie beschikbrar worden ,Eestel"d \.focr.-

ieder team,/Iid om cle vcxrraf gestelde doeLsl-el1ing te realiser^en.
5. Streven naar een zo laag mogeii-jke contril:utie ',rcor de leden en een

'reigoediner voor de hoofdcoach van een tean.

fuganisatie
Het bestur-u heefl- de vc,lqlende c,rqanisatÍe ncdi,J .1'--.1,-1- ,l1p urtrvoerlnr;i vnn hel-
teieid. I-lienoor zi_in verschillende rederren ean te \Iöer*er-I:
-- er is duideir-'i].fiejrl ncd.ig .7r:6r iedereen ,:,mtrenL de afhrl-:enrngt en

irri-roud van de benodrgde furrl:ties en het taker-rpa!:i-:et vo,:,1- ile furJrtio-
nerissen.
el is een stn:htuur ncdiE w&r1rCcör c;';e::bci*;1--ii-rg vil v.iïi:,i):rrii-.ri:;--
f'-ril.lt ionarissen,/roedewer-kel-= vcrork,:men m':et w,:tr-ien.
c,to dc,c.,rstrc,ming: rraar r:ersi:e te,:ms mc.gr:lli1": :r.: ma!...en zaL ei' r:ent-t-.r*i
technisch beleici gemaa-l-ri- n,:et wct-Cerr. z.ljrd.jr d,.--r v?l a1rtw,:l:1'Cr l 1 -il:l-re_-
derr van een t.earrcC,ech te ir'eel n,erl te t,-"gt-en.
Het is voor de huidigre trcst'-r:.rsfir-J.r+-rc)na]:Lssen l;1lt1Tis, l j _'l].; c,ni '\rir(,.r-
crLle ccmnissies vc, lcloende i.:enrris van zal:en te hel:hr:n. 21, i h*l-.l;ern wel
uup r.rgröI1twr.:oirCei j jl.:e-. fr_ri kt.i,:,n.er^ jg ncCtg il,rTl nee t-r.: f:t_Ur--:tlri C:r)IrJ]ti.lr: j:r:.-
ren o\/er het l-,-,eleid r,'an eefl cc,Drri:sie.
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Organ i sat i e--strtktuqr

L,edenvergiadering
Bestuur

Honkba L commissie
Wedsiri _idsecret.ar-i aat Ftrl

Softbal comrnissÍe
Wedstri jdsecreta::i aat 58

Informatie commissie
E\renementen conrniss i. e
Jeugrdcommissie
Beheerscorrmi.ssie
Mirlde lencomnissie

F\rrktÍe en funktionarissen in de or qanisatie-€truktuur
r Lecienvergadering
De iedenvergaderirE is het hocErste org'aan Ín de verenigirrg en bestaat uit
alle leden.

r Bestuur
De voorzitter en de overige twee leclen zi-in aangesteld door de 1erlenver.2ra*
dering en clerhalve verantwoordelijk voor het reiien en zeiien van de
verenÍging. Het voltallige bestur-r formuleert het heleid voor de Hc,rÈ5al-
en Softbalselttie van de vereniqing "f)e Hazerkamp".

Het bestuur heeft de volgende taken:
- formuleren belei"d
- verantwoording af leggen aan ledenvergaderirE
- vaststel len takenpald<et per conrrissie
-- vaslstel len organÍsatie (struktuur, funlties, fur$ltÍonarissen
- beoord.elen beleidsplannen van commissies
- er voor zorgdragen, dat alle commÍssie-beleidsplanrren gezamelÍjk het-

verenÍgirvgsbe ie id vormt* kontroleren coomissaríssen op uitvoerirE van cornmissie-beleid
- beschikJraarstellen niddelen op basis van plaru:en
-- Iuisteren naar Ídensen en lsÍtiek van leden op het beleÍd, de organisatie

en/of het furktioneren daanran
- errl<ele keren per jaar org'aniseren van aig'emene commissie-n,ergaderinq',

waarin alle commissarissen aanwezrg zi jn om algi'emene en couuuissie-
probleroen,/nÍeuwL jes te bespreken.

- twee keer per jaar orqaniseren ledenvergaderirE
- alle birrrrenkornerde berichten op qepaste wi jze behanrlelen
- alle financiëIe harrdeli.rrgen verricht,en
- al le representatieve verpl ichtingen nal-',omen

- regelmatig bestutrsver-giaderingen houden en resultaten dooigeven aen
betrokkenen.

- öplfave 9-tal per team aan de bond

Sel<t Íe Honltba l en 5of tl:a 1 Eeieid 9l-9Ér. pegiin; :
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r llc,ni"-"ht 1 c,rmm i ss i e
f.E hr:nkleticc,mmlssle ts r/e1 cir-)tw,lordel j_j1"1 r..',;.1611 ilgi- l^eilen en zel l.en '.rrr;-r de
hcrrftli51 ]s^i.',to::. Hierl-.vg6. moeten zi.-'i echtet^ wel eer^si: een beIei.dspJ.;tr: l-:ebhen
overiecirf met het besti,rur en d.c-ràíav'oca^ gioed!',e,..u:ng hek;Iren verl',::eq'en.
De honl<balcomrnissie heeft de voigende taken:
- for-rnuleren honkbalbeiei.d
* honkhalir:leid aan het krestuur ',rc,or1e!Í!ien Ler goed-l.leut^i"ng
* verantwoordirg afleggen ov€-:r Llj.tv,:ering van be leic1 aan bestuur
-- enke }e l,:eren per _i.rat^ comrnissÍe-verc'aderingyen or ganiser^en.
- bezoei.:en .1 1 Eemene comm i :rs i e-verg:ader^i ngen
- zol g:en voor herkerrlcaar technÍsci-r-tralnirEsplan
- zor'gen .'/oo1' volledige bezet-ting bÍ j eil"', tean
- stimuleren door stromingi hinnen de vereniqlinqr
- waaï' n,:diE, in 'cverlr:g: tredr:n net andere commissies
- bewal.len taalgrebnril.r l:i j de tean's
- zorgv',.rl,Cig omga.an net materj.aal en accom,cdat-ie
- zoveel mogeiijk vervoel per team cloor een ouder'laten ieqielen
.- spelet's. coaches. ,ruders op d€r hocgte hor-den van bc:langn^rjke gebeln--

tenissen en van wat van herr woidl verwacht. Hle:-v,:or^ eventueel kolrta].:t-
a.,ronden organiseren.

* speciaiistische l"eden moc:ten in de gelegenirejcl word.en gesteld om oplei-"
dingen te rrolgen (coach, scoor^d"er , scheldsrechter. et.c. )* reqelen oefenwed.stri jd.en

-- veld- en zaal,indelinql
- ontvangst scheidsrecht.er en tegrenstanders

r Softbaicommissi.e
De softhnlcomnissre is ..rerantwoordel i-ik voor het reilen en zeilen van de
softbalsektor. Hierwoor moeten zij echter^ wel eeist een beleidspian hebben
overLegd met het bestuur en daar,roor goedkeur ing hebben '.,eri.:reËien.
De softbalcommissie heeft de volgierde taken:
- formuleren softbalbeleid
- s,:ftbalheleid aan het besturu voorleggen ter gcedi.,eur^irE
- verantwoordinq afleggen over r:itvoering rran beleÍd aan bestr-rr-r
- errirele }<eren per _iaar commissle-vergJadei inqen or^c'aniseren.
- bezoeken algemene commissie-verg:aCerirEen
- zorgen voor herkenbaar technisch-tt ainingsplarr
- zol-g'en vocr ';oLiedige bezetting bij eik t.eam
- s+-imuleren doorstroming L-rinnen de vereniglnE
'- waar nodig, in overleq treden met- ancfei'e ccramissies
- hewaken taalg:ebt'r;iLl h:l-i de teans
- zor^![vu1di,E on3aan met mcrteriaal err accom,:dat ie
- zoveel. inc4Jeli_iJ.l ver^vcrel^ pel t.eam doc,t een,tuder- l,rt.en reqelerr
- spelers. epeelsters. ccachr:e . :,r:der-s c,p Ce h,:,c.íte hourj.r:n ',ran heltngn l-íll*

gfeteurtenLssen elt vari wat tcln hen w,:rdt 'v'€]-wacht. Hlcjnrr:r--,1.- evi-.ntueel
l":,--,ni: akt.rvcnden irg'anl s;eren .

- :pecia.l" j.stische Lec'len rnc,r:t-en in de g,rlegenh€ii wc'::cien fiesteLcl rln rlDIr:,i--
,CrngJen te volgen (ccach. scc,c,rdei . st:h-..jdsr^recl-rter-. etc, )

- regelern ,refenwedstr^l j,:1en

- .,,eld"-- err zaal ind.el ing
-' cnt.vnnqst scheid-st-(tcht-r?r trn i:e{rrlristnn':ierrs
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r Informati e ciurrissie
De infc,rmat j.ecc,nrmissrÍe 1s ',rerant-wocrdelr j1.: vr:c,:- de gief,:rrualiseer-c.e c{f,mrul-r-

nicet-je Lrinnen de ver^enjginE en \,/dn de \./eï'ÈnigtirE nae: ht.irtei-r.
F{ie::r.roc,l moeten zi: echter wel eer:s1-- een rlonmllni.catieplctn li,:hLro:i-r ,sveriegC
met het kestuu:^ en daarvoor^ goedl<euring hebben velkreqJen.
te infc,rnatieconmÍssÍe heeft- de vclgende ta!.:en:
* for muleren corununicatiebeleid
- communicatiebeleid aan het beslurr:- voöï'legrglen ter ,goedl,:eu::ing

- infoi-meren leden over aIle goeclqrekeurCe beleidsplanner-r en de gevolg:en
claarvan

- verantwoordÍng afleggen over uitvoerinq ,.zan beleid aan l:estt-tlr
- enkele keren per -iazu commissie-vergaderingen organiseren.
- bezoel"len algremene comnrissie-vergader Íngen
- zcrl'g:en voor cte infoirnatie-r,rer?lichtingen aan de Bond. zoals ,-litslaqen

wedst-ri jden, etc .

- zorgen voor d.e aandacht in de p€rs lr'crol de verenigÍnE', :,:d.at" er een
uitstraling near hliten is, dat onze vel:eniging aant-r^eirt:eli_iJ.l is ,roor
spcnsols en potentiëie leclen.

- zorg'en voor zcrveel mogelijk sponsors. zcdat c,ptinait urid..C.e"ien ter
b,eschikJ<ÍrE kunnen staan en de contriLlltie laag l.:an bIi j..,,''',

- zorqen voldoende infor'matie ndar dc: leden tc,e. (Hier-.zc,or is rru het
bekerrrLe weekberjcht .

- opvàng/i.ntroduktie van nieuwe leden,/ouders
^ verzargen wedstri :'dmappen

r Evenementen commissie
De evenementencommissie is verantwoordeli-ik vor:r de evenementen binnen de
Hor$<bal- en SoftbalsektÍe van de vereniglrg. zoals loterijen, toer^nooien,
etc. Hierrroor moeten zij echter wel eerst een evenementenplLln hebhen
o'v'eriesid met het bestui:i en dao::vooi: Ecedl,le,-.u irpl. hebhxen ver:I"reg:er:.
tE everunentencommissie heeft de volgerde taken:
- for muleren evenementenlceleid
- evenementenlceleid aan het bestuu: voorleg:gen ter goedJ<er:r inEr

- verantwoording af leggen over uitvoering rran heleid aan lpstu'.r::
- enl<ele keren per laar commissie-vergaderingen organiseren.
- bezoeken alqemene commissie-vergiacierirEen
- organiseren softbalscholerrdag
* organiseren loterij bij wedstri-iden eer'-ste l-{B-team
- organiseren toernooien
- or^ganiser en kerstbc'omverbrandirrg
-- orqaniseren Grote Cir-rh Aktie
* or ganiseren donateursaktie
- organiseren ronmeln.:rkt

r Jeugdcommissje
De jetrEdcoiomissie is verantwoordeli-ii< vo,-:,r r1e _ieu,J,C.e,renenenteri en --hl1q,1
ieiding hinnen de H,:nkhrl- err Siftiralsel-lti"e van de ,.,er+riiglng.
Hiervoor nceten zi j echter wel eerst +en ieugCplan hel:}:e:-, ':rl/e:*leEd met ht-,i
bestuur- en da,er.,roor goedl<er-u^inE hehben rrer^l.r eqen.
De _ÍerrglCcommissie heeft de volgerule t-;:Jren:
*- fcrmu]eren jeuEd-e\,'enement-enbe 1ei d
- jeugrd-evenemr:ntenl:eleid aari het he::tli.'.u: voci-leqcen tei' frr,cl,lJ.rei,tr ]r.,-:

- r,er^antwoordi.r-rg af iegeerrr ,:vel" r:itviler^inq \,àrr beleid aan he.stuur'
- en]<el.e h:erert !)er jaa-l^ cc-,mmÍssie-'l+:rgarler-Lnglen i-rrqàrricei-{}n.
- hezoeken alg:emene ccnuj.sste-r,er^ciaderiru;e:-r
- orqlaniseren Jeligidk.rm5,

- organiser^en spe lr^egie lmidda,;en

Sehti.e Honkbal en Softbal I-1r:i*rO ]1 9í. pt1,l.i.ír;i ,1
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r P,eheel-scorul i s:: i e
f,tt-. l:eheersci-rmnissle is.;erantwoord.elijk r.<:or rle her'co clcc(1il.;rlati.e ]:innen
d"e Ho:-'l,ltni* en Softlralsektrer va:-r de vereniging. Hiervoc,r: moeten zi-i echtei^
wr?] .:ierst, eÈn beheer::;plan hetrben cverlegd roet het bestri'-ir en ,-1aat r,:ror
q,i*Cjr,er-r-i riql hebben',reri.',r-eq en .

De beheerscomrnissie heeft de ',rolgende taken:
- f,ir:nr:ler'en beheersplan
- keheersplarr aan het bestuur ',roorleggen ter goecikeuu^ingg
.- verant.woor^ding af leggen over uitvoerinq van plan aan bestur-u:
- errliele }.:er-en per' -i,:ru- commissje--vergaderingen organiseren.
-- bezoel,ren algemene commissie-.,'ergaderingen
-' cr:nsr:1 (l.,er-ren veid)

r Mlddelencc'mxiissie
De nirldeiencommi.ssre is verantrroor-Celi jk trc,or de oiddelen om een wedstr:.-id
te spelerr c:f te k"unnen trainen birrnen d"e Horrl<bal- en Softbelse).:tie van de
vereniging. Hier-rcor^ m,:'er-en zj j *chter we.l eerst een mÍdc1e1enplan hebhen
()verlegd met het bestnr-r en da.l-Lvocr gioedkeurirg hebben veri*^egen.
Ib mldd.elencomnissie heeft de volqr:nde t-aken:
- for-urr-ileren middelenplan
- nÍdcielenplan aan het- hest-uur' ''.roor^legrgen ter goedkeuri.ng
- verantwoording af leggen orrer uitvoer ir4l van plan 'ràn tlestulu
- hezoeken algiemene Ílc,lmrissie-vergaderingen
- beschik5aar stel len medische uitrrusti.ng en ver zor^ging

Werl"ui-ize bij de tri.tvc'ering van het Beleid.;pi,:.n
ft^ wordt uitgegaan van de vol.gende werkwijze:
De ledenverqadering i"',iest een vool'zittei: en de overige bestur-rsleden. De
r.,erdeling van de furkties vj.ndt- plaats tijdens de eerstvolgende bestuurs*
vergadering. I{et besi.ur-:r woidt }-rlein Eehouden om efficiënt te wer*en en te
coruormiceren. Dit hestuur formuieert beleid op basis van d.e doelstelling
en de ervarlng:en van de vereniging. Het beleid word.t voor.gelegd aan de
Ledenvergadering. Het bestuur heeft van de ledenrer-efader:Íng goedker.rring
voor het beleid ncdig. ïndien het gefoi-muleerde heleid het nodig maalit oIn
de orqr.rnisatie-=truil<tuur te wi:-zigien, dan is zÍ-i daartoe berroegd.. mits
rriet strijdiql met Huishoudelijll Reglement. tte eer^st verantwoordeli-il.,e
cnder het bestuur zi jn de coromÍss,rrissen. Deze zi_jn verantwoordeii jll voor
hun comnissie. Zi-i --or^den in de ledenvergadering voorgesteid. De commissa-
::is v.rlt rijrr Ceel l,on de or.ganis;st-ie in en benoemt secreta:-issen, mede*
wer*.erc en specifieke fuirktionaL'rssen, ví3o1 zover dit ncCiE i.s vool :i-in
corr,"rissie. t)m werkeli_il: aarr te gang; te kunnen, is het nocdzakeli-'Í1.: rlat de
cormrissaris zi_in beleid en plannen for'muleert en deze verorlegt aan het
bestr-nu:. Het h,est-r-ir-:z' he,:,orCeeLt het conni.ssie-'beleiC cp het crlgemene
Ieleid en à-aag:t ey _zorc; rzoor dcrt Eille ccrmmissie-plannen gezdrmeii,-'ik één
geheel vormt. Sinnen het- corunjssie*beleid is d.e commÍssarrs :elf verant-
woor'del i -i}-l vool de uitvoering. Àl1e heleiclsplannen lríc-u"rlgp ,;republ iceerd.
zcd,:t hr j afwi :il'l:l-lE hiet-rarll:.r er:t -betrokkenen l:tL.trtrln :^eaEer en bi j het-
hstr:ir. Het h:str-r..n- is ver-crntwoordel:-il.r voor* de l.';,:rrt-r^,:1e c,tr, de r-iit.vc,er^iug
v,:rL de conurriss ie -hxl L e i,:i:rfi i annen .

EIL: L jd i:: v*rcrntw,:';,:-clei i -il-i .rc,:'r de 'r,l-t-nigincï
Vr:i:rr ieCereen geidt. dat als er gebreken,/wensen zijn teri aa:-:zien v.1:i ]tt1t-

l,'e l.iri,,1 . de orila:-riset ie *rr,tr1f het funktioner en e1:./e.:i. 11i*^nen :: j j Lit
o:'rnlddeLi-'iI,. t.e me-:ldei-i bi-: hun cornroissn-.js of bj_i het best-r-u-u'.
II:ze t,:",-Jr. her:ft ied,:reen. ,:,ndatt we alieen rLan in staet :1-;n rn i.rrÍtaties
err verwi_iten o.ter- Èn weeL te rroorkorueri.
Í*íe wi l len n.i líli:tLr.i ÈÉrr qe:,:nde \,rÈ1 ,:nlgir'ql, waar-in de goede hcrrmönie ,Le

h-rrsls i.s ,ro,:,1 slrai^t-ieve sr-rccessen en plezier.

5-:i":t_ ie Iïc,nl.:J:n I en,*.:r:f tita i Beleid 91*96, paqina 5
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Rrrrktionar issen in de orj'anisatie gepiaatst

Ledenvergaderi.rrE LL l-' ied.en
-Bestum^ -Voc,rzitter'

. Secret,aris

. Pennirrgrmeester
-HorÍcbal corunissie -flonkbal c'cumissar-is
*WedstrÍ-idsecref-,:.riaat llB .Wedstri jdsecret,:ris Honl.'Jral

-Softbaicommissie -Softbelcommissar r=
-Wedstri-idsecretariaat 58 .Wedstri jdsecretaris Softbal

-ïnforuatie comrrissie *Communicatie-conmissm^is

-E\,renementen commissie -'Rreneurenten-commÍssar^is
-Jeugdcc,urmissie *Jeuqdcomrnissar is
-Eeheerscomrnissie -Beheerscorcmissaris
-Mictde lencommissie -Midde1en-conrmissar is

!\rnkt ionarissen bei<end

.ÏíedstrÍjdsecretaris Hon}$al Hoy Gugelot
-SoftbaI comrnissaris Flancois van Hal

.Wedstrijdsecretaris SoftbeL Ted de l"rat

-Voor zitter
. Secretaris
. Penningrneestel^
-Honii.Jca I comm i ssar i s

-{omrnuni cat i e-comni ssari s
-Evenementen-comni ssari s
-Jeugdcomnlssaris
-BeheerscommissarÍs
-MÍddelencommissaris

Han Caslelei-jn
Ton de Baai._'i
M,:rtien Kamoen
Vacant

Mar tin van Leth
Astrid. van Dooren
Hettie R:ts
Ton Hollenan
Bert Schutu bier-s
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SPORTVENENIGING

"ÍrE FlÀzENl(ÀMP"
NIJMEGEN

Sekcie Honk- en Softbal
Secr. Dingostraat 92

6531 PE Nijmegen
Te1. 080-553616

Postrek. 2005900
Bank 93 .98.58. 703

Hr-lÍ strotrd-e I i jI<. ï-eg I ernerrt
"De Hazenkamp", sektie Honk- en SoftbaL
Ni jmegen, opgericht 25 maart i.950

Artikel 1. De sektie Hork- en Softbal van "De Hazerkamp", aarEesloten bijde Konirklijke Nederlardse Base- en Softbal Bord, steit zich
ten doei de beoefenirE en propagerirE van hork- en softbal als
spel en sport

Artikel 2. b hork- en softbalsektie bestaat uit:
a. ereleden en ieden van verdÍensste;
b. Ieden en adspirant-Ieden, order te verd.elen Ín

senÍoren (18 jaar en ouder),junioren (16 en 17 jaar),
adspiranten (13 L/n LS jaar),
PuPillen (10 t,zn 12 jaar) en
peanutters (5 t,/n 9 jaar);

c. niet--spelerde leden

Artikel 3. a. keleden en leden van verdÍenste zi jn zíj die zich ten
opzichte van de hork- en softbalsektie bijzorder
verdienstelijk hebben genaakt en op voorstel van het bestur:r
net terrninste 2/3 van de uitgebrachte stemmen als zodanig
door de ledenvergraderirg zijn benoemd. Het ere-Iidnaatschap
kan uitsluiterd aan leden van de honk- en softbalsektie" worden verleerd..
keleden zijn vrijgesteid van de betalirg van contrÍbr-rtie en
hebben boverrdien gratis toegang tot alle thuiswedstrijden.

b. Niet-spelerde leden zijn zij. die na een aktieve ioopbaan
bij de hork- en softbal sektie de werrs te kerrnen geven bij
de honk- en softbalsektie aarEesloten te btijven, alsmede
zij die zich als zodanig opgieven.

c. Adspirant-leden zijn zij, die deelnenen aan de aktiviteiten
van de verenigirE, maar nog niet de zestien_iarige leeftijd
hebben bereÍkt.

Artikel 4. Het iÍdmaatschap eirrdigt door:
a. schriftelijk voor 1 januari bedanken;
b. schrappirE tegens contrih-rtieschuld;
c. royerirg;
d. overlijden.



Artikel 5.

Àrtikel 6

Artikel 7

Artikel I In

Het bestuur bestaat uit
a. voorzitter;
b. secretaris;
c. pennirqmeester.

teruqlnste 3 leden. te weten:

De voorzÍtter wordt tijdens de ledenvergaderirE net g.ewone
meerderheid van stemnen giekozen. rrdien de stemmen staken
geschiedt de keuze ti jdens de bestur-u svergaderirq, volgende op
de desbetreffende algemene ledenvergadering.

De overige bestuursieden worden niet in furktie gekozen. De
verdeiing: van de fun]<ties virxlt piaats tÍ_jdens de bestuw-sver-
gaderirE, volgerde op de desbetreffende algemene ledenvergade-
rirE.

De bestur:rsleden hebben, behoudens tussentijds aftreden,
telkeris voor twee jaar zittirE; zij word.en qekozen in de
najaarsledenverg'aderirE en treden oruoiddelijk in funl<tie. Het
aftreden geschiedt bij iotirg, te weten, het eerste jaar de
kleinste meerderheid, het volgend jaar d.e overige leden.
Àf+-rederide leden zi-in ter:;tord herkiesbaa: .

De vergaderirEen zijn te orderscheiden in bestuurs- en algemene
ledenveragderirEen. De algemene ledenverg'ad.ering is een verga-
derirg van stemgerechtÍgde. Stemgrerechtigd zijn alte leden van
l-6 jaar en ouder.

De stemgrerechtigde leden hebben in deze vergaderirrgen het recht
voorstellen te doen, welke ormiddeli_ik in beharrdeling kunnen
worden gienomen. reder stemg"erechtigrd lid. tekent bí j zi_in komst
de presentielijst.

BoverxlÍen kr:rrnen aan de algemene ledenvergadering met advise-
rerrde stem deelnemen de leden van het hoofdbestuur van "De
Hazerkamp", alsmede zij die daartoe door het bestuur van de
honk- en softbalsekti.e zijn uÍtgenodiqd,

Naast de alg'emene ledenvergaderirq kent de horri<- en softbalsek-
tÍe nog buitengewone iedenverg-aderirEen, die zul ren wor"clen
gehouden, indien:
a. de algemene ledenvergadering hiertoe besluit;
b. de meerderheid rran het. bestr-l_u dit. wenst;
c. door tenninste L0 stemgerechtiqrle leden een verzoek hiertoe

wotdt ingyedierrd onrLer oplJdve van de punten. welke men
behandeid werrst te zien.

de voor_iaars ledenverqaderirE worrl"t :

verslaq uitg'ebracht door de secretarÍs:
verslag uitgrebracht door de penninqpaeester;
verslaquitqebracht door de commrssies, alsmede de kascom
m1s51e;
de ieden van de kascommissie benoemd.

a.
b.

d.



Artikel 9

ArtÍket 10

Artikel 1-1-

Artikel l-2

Artikei 13

Àrtikel 14

In de najaarsledenvergraderirE wordt :

a. het bestutr wordt het komende jaar gekozen:
b. de contributieregreling voor het konende jaar vastgesteld;
c. de begrrotirrgr voor het komende jaar vastgesteld., hierbi_i

Iiggen mede de begrotirrgren van de comnissies ten grondslag;
d. zonodig de comnissarissen voorgiesteld..

Karxl.idaten voor het bestuur of voor een van de vaste commlssi.es
kunnen 2 x 24 ur.r vóór aanvarE van de bed.oerde veigraderirEen
schriftelijk bi j de secretarÍs word.en inged.ierxl.
rrrdien voor een vakature slechts één karrdidaat is gresteld.
wordt deze zonder nadere stemming qekozen verklaard.

orer personen wordt bij acclamatie of schrifteli_ik gestemd.
or;er zaken wordt bÍj acclamatie of mondelirq gestemd., tènzij d.e
voorzitter of de meerderheid van de vergaderinq een schrifte-
lijke stemmirE wenselijk acht. stemmen over personen of zal<en
kan niet plaatsvirrden bij acclamatie, wanneer ook maar één iid
zich hiertegen verzet.

Besluiten worden genomen bij giewone meerd.erheid. van stemmen,
uitgezond.erd:
a. benoenirE van een erelid;
b. een besluit tot wijzigirE van dit reg:Ienent;
c. een besluit tot opheffing van de hork- en softbalsektie.
staken de stemmen over een bepaaid. voorstel, dan wordt het
geacht te zÍjn verworpen.

rn elke vergadering wordt voorlezirE gred.aan van de notuien vàn
de vorige vergaderirq, tenzij deze tevoren aan aile leden is
toegezonden.
De vergadering" heeft het recht fouten of onvolkomenhed.en in
deze notulen te herstellen.

De praktische uÍtvoerirE van het verenigir4lsbeleid berust bij
de commissarissen, te weterr:
a. horkbalcommissaris ;
b. softbaicommissaris ;

c. informatiecommissaris ;

d. evenementencommissaris ;
e . -ieuqdcommissaris;
t . beheer scommissaris;
g. midde lencomnissaris .

De commissarissen worden door d.e desbetreffend.e commissie of
het besturu voorgesteld in de ledenvergJaclering'. zi_i zi_in
verantwoordingi schuldig aan het bestuur. Zi_i laten zich terzjt-
de staan door commissieleden. De taken van de comrrissies zi in
vastgeieg'd in een beleidsplan.

De kascommissie bestaat uit ten hoogste drie door d.e verj'ad.e-
rirE te benoemen leden, waarvan ieder jaar een lid aftreedt.
BenoemirE van nieuwe leden virrdt ti-idens de voorjaarsled.enver-
gadering plaats.

Artikel 15



Arti.kel 16 Bij beslissirEen in het bestuur betreffende Horkbai en Softbal
technische zaken z,al de desbetreffende comrrissaris in de
besl issing partÍciperen.

Artikel 17

Àrtikel 18

Artikel 20

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 19

Bord bevoegd is.
l,eden aan wie door het
daartegenbinnen 3x24
stuur.

bestuur een straf is opgelegd, ktuenen
uur in beroep gaan bij het hoofdbe-

Artikel 21 WÍjzÍgfirEen in dÍt reg:lenent kr.rnnen slechts worden aang.ebracht
bij besluit genomen met een meerderheid van teruoirsLe 2/3 van
de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur benoemt en ontslaat een coach. in overleg met de
honlöal- of softbal conmissarÍs.

Tot de taak van de coach behoort:
a. de lei.dÍrE van het hen toeg'elrezen team;
b. in overieg: met commissaris en bestuur aanwijzen van spelers

,/speelsters, die naar zijn menÍng' in aarunerking komen voor
uitzerding naar bonds- of rayon(jeuqd)trainirEen en bords-
of rayon( jeugrd) negental len;

c. het leiden van de training.

De in}<onsten van de honk- en softbalsektie bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. ontvarEsten uit wedstrijden;
d. gekweekte rente;
e. overÍg:e baten.

De hardhaving van de goede garg.van zaken in de hork- en
softbalsektie is in eerste instantie opg'edragen aan het ke-
stuur. Het neent daartoe de nodige maatreqeLen en besluiten
voor zover het daartoe volgerrs de bepalingen van dit reg'lement,
statuten en huishoudeli.jk reglement van "De Hazerrl<amp,' en de
rgelenenten van de Koninkli-'ike Nederlarrdse Base- en softbai

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.

Dit regienent treedt in werkÍrE op de dag volgende op de
ledenvergadering van 19 maart L991".


