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,DE HAZE]{KÀTP'
NIJMEGENE7Y Verslaq Alqemene Voorjaars- Ledenvergadering

1B iuni L991.

Aanwezig: hoofdbestuursleden S. Kersten, F.v.d. Heijden, R. Ifalg, I{. Zegers
en H. Casteleijn. Afwezig T. v. Houdt (verhinderd) en B. Tobe (

geen bericht van rrerhindering.
16 leden.

Simon heet tle mensen welkom en opent de vslg66ering

Post.
Bericht van verhinclering ontvangen r;an: A. Jaspers, Jo Peters- van
Haalen, Marco Boogert, Ben Katrrin, Max lia1g.

Notulen voricre verqadering.
WJni Zeqers is het met het punt van de rondvraag niet eens. Hlj vindt
de notnlen qekleurd en vinclt clat zijn opmerkingen niet genotuleerd
zí)n. Simon merkt op, dat de verschillende besturen cle notulen qezien
hebben en er nÍet op gereaqeerd hebben. Opnrerkinqen over de notulen
van deze vergaderinq kunnen de eerstrrolgen<le HB-vergadering gemaakt
worclen.
Huldiqino iubilerende leden.
10 jaar 1id : Marco Boogert, Ilona Peters, Annie Nijman,

Jo Toonen (aIIe 4 aÍweztg), Hans Peperkanrp.
25 jaar 1id : Marga Groenhard (afwezig)
40 jaar 1id: A. "Taspers, Jo Peters- van Haalen (beiden afweziq)

Karel Dingelhoff, Rob van Raaij.

Beqrotingen:
Beqroting HB: Kosten Hazenkamper qaan omhooq. Er wordt qevraagd of er
een manier is de kosten te drukken. Dit is echter bijna onmogelijk.
Tot nu toe is het I{NO de voorrleligste drukker. Rob van Raai j rrraagt
naar het rierschil in vereniginqsbijdrage van Honkbal en andere
sekties. Sinron legt uit, dat de Honkbal geen gebntik maakt van de
kontributie-inning door de administratie.
Geconsol ideerde beqrotinq:
Fred Rutten (badminton) vraagt naar het lage rente bedrag van Í 50,*.
Simon antwoordt, dat dit te maken heeft met de lage vermogenspositie.
Geconsolideer«1e begroting goedgekeurd.

Bestuursmutaties HB (samenstellinq)
Er is geen vast rooster van aftreden. Frans geeft aan rlat hij van de

funktie van penningmeester af wil. Hiervoor is door het bestuur Rob

van Raaij gevraagd, ileze houdt djt in beraad. Sinron geeft hierbij aan
dat dit tot uitbreiding van het bestuttr kan leiden en zou dan graag
nog een bestuurslid werven zodat het "rlagelijks-hestuur" dan uit 5

lerlen zou bestaan. Dit is wel meer dan statutair is toegestaan. Tevens
is een overzieht qemaakt van cle rneest recente samenstefling van de

cliverse besturen.



7.

Akkommodat ies
Klubhuis-Lindenholt: Simon geeft weer wat momenteel de stand vanzaken
is. Eerste Bouwplan hetroÍ klubhuis + berging, ondanks een bijdrage
van de Gemeente van / 70.000,- fitrancieel niet sluitend te krijgen.
HÍerna is een tweede bouwplan gerrraakt, uitbreiding met 2 kleedkamers.
Het hiervoor gevraagrle budget van Í 148.000,- is door de Gemeente
afgewezen. Daarop is een derde plan gemaakt, semi-pernranent klnbhuis "
berging, dit plan is door de l{e}standskommissie afgewezen. I{e hebben
daarom het eerste plan r+eer uit de kast gehaald en bekeken wordt nu of
dit nu financieel sluitend gemaakt kan worden.
Honkbalvelrl: Een werkgroep, bestaande uÍt Martin van Leth, Francios
van Hal en Simon Kersten overlegt met de gemeente over ultbreiding van
de akkommodatie met een tweede (softbal)ve1d. Volgende week qaat brief
naar r+ethouder. Voetballers wi11en ook uitbreiclen.
Turnhal Ploeqstraat: Het wordt tijd om een plan op te stellen voor de
periode na afloop van cle huurovereenkomst (L septeurber 1995).
Moqelijke opties zijn verlenging van de overeenkomst of ontwikkelen
van een plan ter vervanging van de huitlige akkommodatie. Iiim Zegers
zit in een overleg (KNGB) i.Íaar men een landelijk hallenplan
ontwikkelt.

§ek!rss.,-
Gymnastiek en turnen: I{im Zegers geeft aan dat het ledenaantal omhoog
moet. Sponsoring loopt goed. De sponsorloop heeft volgens Wim Zegers
minimaal Í L5.000,- opgebracht. De sportieve prestaties zijn ook goed.
Elvira Becks werd Nederlands Kampioen. Zaterdag 29 juni zal voor haar
een receptie gegeven worden in het klubhuis Winkelsteegse\íeg. liim
nodigt alle aanvezigen hiervoor uit. Simon deelt mee, dat de Topsport
subsidie van de Gerneente dit jaar naar de Hazenkamp gaat voor het Top-
turnen. Dit. is een bedrag van | 13.950,-, echter niet jaarli.jks
terugkomend. Men kan er dus voor volgenci jaar niet zondermeer op
rekenen.
Honk- en Softbal: Op dit moment l-5 teams. Er is een beleidsplan 1991-
1996 opgesteld. Firrancieel gaat het redelijk. De winstafdracht van het
klubhuÍs is begroot op / 5.000.- naar de honkbal. Men wil het klubhuis
uithreiden nret een bestuursruimte.Dit is een zaak voor de beheers-
kommissie. Het bestuur bestaat uit drie leden. Verder zijn er voor
verschillende zaken verschillende kommissies. Het bestuur vergadert 2x
per jaar met de verschillende kornmissarissen. Dit loopt goed.
Badminton: Kornpetitie draait steeds beter. Er zijn de nodige
kampioenen. De jeugct gaat naar de senioren i.v.m. de geringe
tegenstand. Uitbreidinq kompetitieteanr. Drie Jeugdleden komen in
aanmerking voor bondstrainingen. Frans zou graag de zaal vat eerder
voller zÍen i.v.m. financiën. Pierre klaagt over prijs zalen t.o.v. <1e

krr,alitelt. 0fficiëIe brief naar de Gemeente over de kwaliteit van de
zaal sturen. Ook de badrninton denkt na over een eigen zaal. Alqemene
opmerking: Privatiseren momenteel altijd nog duurder dan huren.
Korfbal: Veltlsituatie nog steeds penibel. Het delen van de kleedkamers
is niet ger+eldig. De hoop is, dat na de vakantie het klubhuis in orde
is. Het leden aantal zit in de lift.

Rondvraag:
Geen vragen, om 22.00 nur kon de vergadering afgesloten worden.

B.

Notuliste Rosalien lialg
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