
Aanwezrg volr.1eri-i::.; ;it^e=ent, jr L-_t:l*- lp :Íi--1i-9i :1, li 1: -11 :

B. van Beckh':ven. W. ven Iiài. 1l . i',q;1;,--i':r1:,r'. I.. vri-: ll,:.i. Fl . Cest-elet tn.
A. kown, T. de Liat, H. I('irrre:l . '--.,i:l 5r:l::+l . I'. \,;:-l-!'rrJr:t, I-l:;rE frr-ii-::.
F. Puts, G. Maaskant, W. 'ran P*:clll-rc.'ven, G,lr da !\^,lnc j:'ia::,;i'i. Lle: er:C ÏYancis-
sen, F. Diersnranir, G. Schc,enmal^:er-. .'1 . rl,:s'1e:t, N{. ,.ran Let_},. R. vnn c1e \'icil,
T. I{o}}eman en T. de F.o.aÍj.

Aanwezig vc' 1ge:rs L)lr'e:rent ie i : jr:t -i I . --.i-,:':

B. F)^arrcissen , Fl . Kerrpennon. I.. lir.::r{ i .

P. van Hai, G. Fiddelers, Hett:e F.:+-s

?6-l_L-')!:
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AanweziqJ volgei,:,: p: esent ir,'1 i js l-,:. i l.:en
H. l,rrners, R. i{illemsen. D. Sci-:r-iil:n,f,

Afwezig volgens afineldingen cp 26-1.i-l1:
R. GugeIot., L HoIlenan, Cor Senrief , Lr:,ullst= l(*rnper-Ei::.
Ton Eosman heeft een volmacht vc,ci::ten::rirE ri.:r1 iiLtrít van,,1e !í,i1 ,-re,-rprr,=rr

Afwezig volgens afmelding op 22-L2-91,:
Ans Hollenan, Ton Bosman, I. I-{c,ileman, F. .irn H,rl. í1. Fi,-lcLeL:.is,
L. I(emperman, T. van HaI en Cor Sei-:rref .

Hettie Pu+-s heeft een volnacht !'(i(:,-r- s,'t-em,mjng aan FYeci F\its Eegieï,/crn.

3.. Openirg.
Het sportjear is afg'esloten rDet twee kampioenen: Hc,nkbal Z e- S,:ftbal
adspiranten 1. Voor Horri<bal 2 is dat het- t,leed,: _ia.ir Dp ri j en Scft-In1
adspiranten t heeft een zesde ;-,1ceats bereil.:+. bi j de neder larrdse ka"rnpioen-
schappen.
De tnuw van de dug-outs is op een haar na klaar.
Wij zijn in overleg' met de g:emeent-e ovr:r de iri.'.breirling met een softbal-
ve1d. h^ Ís nog niets definÍti.efs ie melden. We hebben echter qoede hoop.
Het beieidspian begint zichtbaar- te woiden i.n de p-rral.lti j].1. Om de cöx.rlnunL-
catie met de commissàrissen aarr te pakl.leri. :,,-iLlen we het komend jaar met
een regrelnaat net hr:n on rle tafel ga,1n.
De wens Ís uitgesproken onr toch een kaderuerg:adei-:ng te houden.
Financieei hebben we niet een a} te hest -iaar geha,i. Hie:over later meer.

2; MededelirEen en irgekonen stLkken.
a. MededelirEen.
Ton Hoilenan heeft te kennen gegeven ie stoppen met het reg'eien van hiet
vervoer met tnrssen.
Het bestuur wil Coos Sennef bedanl-ren rroor zijn arlviseurschap in het
afgelopen jaar, waarÍn we nog green hor:J<Ïnlcommissc] ls hadden.
Tevens bedarkt het bestuur Àstrid ','an Doc,ren en Ine Stolk vcx;r hull wer k
als evenementencommissie en de rrertrold<en coaches: Petei .tan Gemer^t,
Chrrístine Straten, Maarten van de Hazei. Dick Imhoff. Gerard Flancissen en
Bert Schuurbiers.
Etr naturrlijk aIle mensen, die zich weer- inqezet hebben het afgr:Lopen
.laar.
F!^ancois van IJal: Softbel heefl een goed jaar gehed.

De coaches hej:ben hal'd. gewertt. k wor dt het ko-
nend jaar met eerr t: ainingsplan vco:: de hele soft-
hrlsect.ie gewer-l.rt. Ile zaalvetdeling en de coaches
zil-n ingeurld. en we vet^wachten er weer het best-e
van.

,----a.-- I
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Ri.en v.en de \{a I

b) IrEekomen stukken.
Fam. Meiotte

Jeugidcommissie

Bestuur

Ton Bosran

Wi j zj. jn tezig met een techniscll beletdsplari.
waarin een technisch gedegen l<ader centraal nc,et
staan. Het kader voert uit en de technische r:öm-
missie controleert en ordersteunt. De bedoeling is
dat de jeugdteams weer goed gaan presteren err de
communicatie tussen de teans onderiÍrE wordt ver-
beterd. Voor alle wed<zaamheden. zoals regelerr
oefenwedstri jden, scheidsrechter:s, horÍóal-
wedstrÍjdsesretariaat, zijn nensen nodig met een
positieve instellirE.
De Hazenkamp heeft als grotere vereniging meer
uitstralirE nodig. Een plan op papier zetten is
mooi, maar de praktijk zal uiteindelijk uitwijzerr
in hoevere dit voltrekt. l.aten we in ieder gerral
iets goeds op garg brergen.

Fl^ark en Annelies zeggen hun lidmaatschap c,p en
daar"roee ook hun bijdrage aan het weekbericht. Dit
komt door hun drukke werkzaamheden. Het spijt- hrrn.
dat ze niet in staat zijn geweest om hun afspi aken
ten aarrzÍen van het weel<bericht na te komen.
In de notulen van de JC-vergaderirE d.d. L-7-91
word.t aan het bestuur gerrraagd naar de doelstei-
lirgen van de JC. Dit in verbard net de op te
stellen plannen voor kmerd. jaar. FIet bestuu zou
hierop tenrgkomen. Het antwoord l€.ijgt de JC via
de TC van FIB en 58. Dit Ís onjuist.
Tevens leest de JC in het weelöericht, dat zij
volgrerd jaar geen J500,00 meer kijqt toeg.ewezen.
Dit zonder uitleg van te voren. Deze zaken geeft
de JC het gevoei dat zij van ordergeschoven belangl
zijn in de ogren van het bestutr. Zij zet dan ook
w'aaqtekens bij haar voortzettirE.
Met de technische zaken, waarover uitsluitsel werd
gevraagid, waren we met plannen bezig, die nog: geen
definitief karakter hadden. Dit is ook zo nedegre-
deeId.
De JC is niet van ordergeschoven belarq.
De "f500,00 van de JC, die niet neer op de voorlo-
pige begrotÍrg voor 1992 voorkont, is ten gevolge
van een bezuinigirg, die door de ÀLV noet worden
gioedgekeurd.
Mijn orgtenoeg'en over een aantal zaken:
met het nieuwe bestuur is een hoop veranderd, he-
laas in negatieve zin. Ze ziln niet op de hoogËe,
niet aanwezig, er niet bij betrokken, ze tonen
geen belargetel lirg, etc.
De aanschaf van zaken bij Baylor die helemaal niet
nodig waren.
Geen inschrijvirg voor de try-ruts voor de jeugU,
ctie een trip naar Àmerika korden maken- Het be-
stur:r wist van niets.
Bas Beu]<er en Jeroen Aalbers hebben het coach-
schap overgienomen na de zonerstop, ondat de coach
het tean Ín steek liet. Zij zijn echter op geen
enl<ele wijze geholpen door het bestutrr.
Zij hebben helenaal geen afscheid genonen van
Ctrv'istine Straten en Peter van Genert toen deze

/c\1 r.,-. )"), /1) /O1 n=rri rr:, 'J



Eestr-r-u^

M.ertin van Let,h:
Bestutu^:

3. Verslag voorjaars ledenvei'gadering.
Het- ','erslog rcrr-:r- :,--,n(j,r1- :';:::,lt-l:::gÈ:: :i:,ed;.:I-:ei-gd.

4. Voorlopige begrroting.
Ílit rlo ty:rnn,tirrr': l'liilli- n,=r .rt:-l:j::l'.rii-: -+ 9.4t].,4.!.1. Il :r: e{ar' 1i.flr-i.l-i-

.....=UJ,.fY!(fuJ

teitsproL;leeur v,f n ,:'r-i;*-'ï,:.11]- f 15 . {:1C0, 0C . Dit }<a: r .;,6rc1eJ. c,st- wc'rclen doo:-
-f5.000,00 e:Cra ir.i1- de,:ii.0:,Lriirs t-3 l-1'.3!--1.--,111 en,ie HazerrJl,rrep te'urragen c,m de
re!<eningen ten bedrage van.flC.'alCC,0O aen de gfemeente voor te schieten.

i'i..r.-r.1.' ,l'l-l:::::- l-':: i. :.,j 1.,'r:iL:l'.'-,r ':1.::i1 . f.i-,,-, .,.:r,,,-,:-: ):;r:r-r.r1il.i_'1€, .

:-'- t-.-.. L- - t-J- _- i i!- .n_:. _._a _1.._ _.-+ t_.j ; -..-.,f -; .:. -ii i if l .ij,r-'- . _ l,-:i;; r-_--lEI i:)lf III1_ll-j
i:.ii,rlt- j.,l,iler^,r't-i lil r:1;: I'i.:f.,fJ.:,lnp. ii.:1- :-::il afhangen Vrff,
;11 :":,;,.,1-l;i-''-t:l':,;,.r.1;, di*. h:=tulll'í:.t-t het functiq-rne-
r^:r.;'i i.l.'-,;-i,i:^; .

\I,-i.:'I- drt i-rr:,tïirir-u-:iC,1tle mel ,,1e ...ci Ii-9ll-)àn is in de
i-r[rg:-1iit,:T ,-il ï:r:i:l ti1tw.-)Dt-d CIeEtil,/en. \/i:l'i:ier ur-lILen een
1 *,r| r I - -- i .a,'-, ..,=t T:,i-r Eosnran pe:.SCrrn i i _ik wOttlei-l
L,-.-.-.,.-.-t,.-.- ri!- ;_-. t^.^-l--__._ .,-t _,n r:"::_tt(iÍ-jrl* vJÈ.l aÍslhei.1 genomen vön
iire:t nalr.: L-i il^:sl: Ii-rri . Zà is leciar*:t err succes rJe-
t,...r\.-r l.-. tr.,^+-^- I :;

en Evenementencornmissie

rÀateriöal gebied al leen

Hr'p 1.",-,r-,1- r-i:.1 I i,rr :idifr.i l-qnrohlr.efn?
cantrijji.ri::,.: f3. 500, 0C minder
d,:naties J 800.00 rrinder
sr:hi.t1ie ,{ 400,00 nirrder
rommelno:*lt "f 950.00 mindeÏ
recLamo
etce't-er.1 . .

S1.000,00 minder-

Voorstellen rroor gezondwoilCi.ng in twee jaar:
r De reiskosten wor d.en l/'erdeeld over senLo ^en en junioren.

Hietwan wor"dt een voct-schot i.n r^ekening gebracht en aan het
einde 1./.3n het seízoen zulien de werkelijl.le kosten verrekend
worden met c1e leden.

r Vcor verg:rJedingi v.rn decl.etaties zullen alleen goed en volledig
ingevulde declar^aties urtbetaald worden. F'el: team zaI een
naxirur-uri aan auto's g'elden.

r Geen kerstpÏesentjes me.jl voorlopig.
r De contributie noet v<:,]r 50 % op 1 maart bi.nnc=n zÍjn, zo nÍet

dan kan het 1id niet meel trainen/spelen.
De contrilutj.e mc,et vooi 100 ?; op 1 jiuri betaald zijn, zo niet
dan wordt het lid gercyeerd en zal er een der.:::waarder worden
aael-11111 6[.yvJ u

r Bij de contt^ibutie wcrdt ieder-een .f3C,0C extra Ín rekening
gebracht. Hiervoor krijgen zij twee Grote CI'-rb Actie loten en
twee fr:nater-rskaar ten. Deze l.rr:nnen zi j na.lr eigen bel leven
doorverkopen.

r Van het clubhuis za1 .f5.000,00 geleend worden en in twee jaar
terugbetaald worden.

r Van de Hazenliamp zal gevraagct worden orn vöor f10.000,00 uit-
stel van betaling te vl^ag:en err deze in twee ja.er'in te lopen.

r t\r zalen in de Martirttrs van Beekschool a:llen -worrCen ge*
schrapt. De spelende tearr.s z.rllen in de grote Orickhai wortlen
c-rnrlergebracht irr dezelfde uren, als we nu heirben.

r II- worden qeen \rergaderingen meei in het ciubhr-ris op kosterr
van bestuur gehouden . Z.eLf tetalen.

r De resel vering' van Jeugdcomnissie
worden geschrapt.

r Voor het komend seizocjn zt-til.en er op
nogr maèr bailen wcrde,n q;ek,:ch1:.

l,;rii.6 ;1r,i..11 1;4Ce i- i ng :.a, ,' L:, // r\ i r:r , l ?, ,/ 
'1. 
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r Het i",eekbericht zal d.oc,l^ rrei-r àndere vo-Ín net- adr.,er.tentie:--
l:ostenrry ij moeten worden.

De vergat-lering: gaat niet accoord met ,ie vr:orstelleir. I:ts uc,l,Jende za!-reri
kwarnen aan de orde:

Voor de reiskosten wordt afharkelÍjk van de leeftijrl van de spe-
lers/speelsters een ninimum bezettirE per auto vastge.steld on voor ver-
goeding in aarmerkirE te komèn.
- i{et omgiaan met de ballen is een kwestie van menta}r+-eit. Dat g,eLdt voor
meer matei iaai in de club.

Als de zaal Ín Martinus van Beeksch,col ve:.dwijnt, dan raal: je ook r"ecr^e-
anten als lid kwi-it.
- §2.4OO,00 van de begrotírE voor velden vernirderen. Dit in verband. net
de geringe l"rans dat het softbalveld aanl<onerd. seizoen al bewaar^heid wordt.
- De coachkosten nog eens bezien.
- De bond"skosten van.f10.000,00 is heel r-eëel.
- Al Ie commÍssles moeten hun begiro+-e bedragen houden, and.er s kr:t1i:"n ze
nlets doen.
- Het g'ereserveerde geld noet ook daadweri<e1ijk aanwezig zt:n.

(Lr.rcas Yíemes en Werdy van HaI verlaten de vergadering en g:e\ren \focr:
stemnirE een .rcl.nacht aan F?ancoÍs van Hal )

Twee voorstellen vrorden in stemning gebiacht:
MartÍn van Leth: Een conmissie (kas?) samerrstellen om samen rnet het be-

stur.r nieuwe voorstel len te vormen on de f inanciële
problenen op te lossen.

Bij stemnirE blijkt hier iedereen voor te zijn. Derhalve i.s het voorstel
aangenonen. Mariin van Leth, Fled Puts en Rien van de ltÍal meiden zich aan
voor de commissie.
Fbed Puts: Uitbreidirg van het bestur.:r met twee extra leden om in

de toekomst a1le genelde problenen te voorkonen.
Bij stemrnÍng blijken er 2L stennen voor deze motie te zijn- Derhalve is
het voor stel aarEenonen.

De vergaderirE wordt geschorst tot een,datun in december. Nieuwe bestuurs-
leden moeten zich 2 x 24 uur van te voren aannelden bij het sesretariaat.

-Tweede 

gedeelte ledenvergaderirg op 23/L2/91

1. Henopenirg.
k is met de door de ledenvergaderirg irEesbeide comnissie een voorstel
genaakt. In dit voorstel wordt aan de ïbheerscomnissie .f10.500,00 uit het
clubhuÍs gevraagd. ïn het overlegr net de Ileheer scoronÍssie heeft het
bestur:r zich garant gesteld voor als er iets net het dak zou qebeuren. De
ïleheer:scoromissie liet weten, dat er mociroaal f7.000,00 uit het clulhuis
kan worden onttrokken, odat zijzelf voor de aanloopkosten naar het nietme
seizoen dit geld nodig hebben.
Van Sinon Kersten Ís een brÍef ontvarEren, waarin hij ons duidelijk laat
weten, dat het geld van het cluHruis niet zonaar door de Hork- en Softbai-
sectie kan worden opgeëist. fn gesprek net Sinon bleek, dat reserve-gelden
Ín welke sectÍe dan ook, altijd opeisbaar zijn door de verenigirE de
Hazenkamp. AIs er schulden betaald noeten worden, waaLvoor de Hazenl<anp
verantwoordeiijk is, ook aI is dit gryurnstiek of een arxlere sectie, dan
zuilen alte gelden, die in de verenigíng aanwezig ziin, aargrewerd worden
on hieraan te voldoen. Dit geldt ook voor resente-potjes van de jeugdcon-
missie, _iutriter.rncomroissÍe, etc. Er kan alleen neer geld uit het clubhuis
worden onttrokken via de i:egrotirE, die daarna weer in de ALV van de

nan-i n,l C
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ai: 1,..i--:i:.,j-. t,it:; ':-j:*r].i -i-,!i .if c,i. i-le:È lÉi:l:::-t i:llt bestltlua ncE w€, 1 a,i1len. 1{r_j
i::_ii-i;':,_-1.. j,it:: '.i: j.: ;-::,:.i ,.,::^':i::t!j*fi f.:.._-t h*: f+:i-. ,1.-.t éen VAn OnS Llt lcili_r lCile
x,:,:-'ii -:.tit-.-li-ïi-:.t-;. .:-. ::1,:rl. i:ie'"t""1 ::rt,jll,lt+ji ï.'= iil- 1* d:-ie op.

1j-i,_,. .;lg;', l.'-,_,1'+.,_- par_r_:e r/',-i: };zinniii,:l €It ,tí"r:-l:leg wordt de \/ergaCering' Ííreet-

hei^..,','lt j

l1:Lrt::::j{ir t L.(-l,h: l'íre ls er- Can J-;escht-rlciiEd en is er contàct- ge}Jeest
rTjet het h:,cifij}.:;tr_:r_^t-i,

fii.,51-i-ri-lr: Mdr:tien Kamcen j:; L-es,:hulCigd.
l{et tel.:or-t js 'i)i-i het- Hoofdl:estuu anngei-rcden eË
JËi::,1nq:,.L cn: i-lit fr}-,:lbleerc op zich tL? nemen vcor een
1:er^j':de vàn t'v'ree _ia.rr. Dit kon niet oridat ze zelf
,Jeen ,3e1,1 hel--r--,er,. Meetdere Secties hel:ben tekor--Í-:" ""'r_ir 1.

fYeci f,r-it=: l4artten l.,'annoer: heeft liet niet goed gedaan.
PcEi,'"1-.:-: Det ís i.nrriddel: t.i:egegeveh, In,l1t da.rrroelen wi_j

'l,ns aiLe drre r,rer3nlwqrsrdelijk vcor.
Iled Fl-:ts: tloor cle matie "uithi eiden bestuul^ naer 5 man"

heeft- dit bestuiir aI het veïtrouh/en g:e}.regen.
Eer-st hegrroting hiehandelen en dan de vey-ki.ezingen.

Ger"rrd fuancissen: Bestur-u^ was andels de vorige keer aI weEgestuurd.
Asher li^o'"i-,: ,--le moet je eig.=n gevoei opzij zetten, het gaat c'rr

de .vei eniging.

2. b begrrotingr.
SÍmorr Kersten: Schuld van de sectie is schuld ,ran de vereniqing.

De vereniging bepaalt dan ook hoe er sret de schul-
den wordt c,mgregaan. fu noet een begrotrng word-en
gemaakt c,m het tekort structu^ee1 aan te zuiveren.
IE stíchting Levensmorgen krijqt als er echt iets
fiiis qiaat a1s eel^ste de .f10.000,00 terug.
Wij wilLen geen lening, maör Llitstel van h,etalÍnq.

De contributies wo:den met ,f25,00 verhc,cEd.
Wi.l van Becklioven: Contributie-''"rerhcging is te veel voor wat we l<ri:-

gen. Wi j spelen als recr^eanten-mix toch qeen we,3*
stri jden neidt orLs maar af bij de bond.

Eestur-u:: Accoord, dat ixspaart zo'n .+25,00. Drlrr blj-ift die
contribut-ie greLi jl,r ean vorig jaar.

ft^ed Puts: I(orten op coachl.losten. Die zijn veel t.e hoog.
Gerard F?ancissen: Nee, nÍet l<or^ten op technische uitvoering.
Sjoerd Kenpe:man: I-b ''rergoeding voor fnter-regrio kan vervallen, want

de periode van twee jaar is voorbij. E^ is geen
geld meer, dns kan geen nieuwe afspraak over gel-
d.eLi jke vergioedlng worrCen gernaakt.

De vergadering gaat na stemming hlermee accoord. Bestutu zal dit met Ton
Bosman opnem,cn
Mart-in van Lc*th: Waer om nu -f50f-r .00 I eserveren voor een -'iulci let-:m,

aLs je geen greld hebí-.
(loos Senrief : Eederri< we}, wat voor een problemen dat str^aks op-

Levert. Zoals het de vorige keer is gegia.rn, wi1 il":
niet meer mee nlrken.

De vergaderirE vi.ndt c,o].r clal cleze r eselïerinq rroet blijven.
De schoonnaakkosten 'zi.jn ,:p c1e begir^oting verhuist van veld naar^ opbouw
?^aqpla 7à

Bestriur:
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Lte begrotirE levert op, ctat er f10.000,00 aan schuld bii_ift staan. Sinon
gaat met Ton Holleman (Bl) e.n Martien K.:moen(pennirrgueester ) om de tafel
om de afdracht van het clubhujs en de financiëie proJ:Ienen te reg'elen.
Het is qeen probleem, d.at leden pas na L januari hor^en welke cont-rib:tie
zij q'aan betalen. Dan hadden ze maar op deze ledenver^g,adering aanwezig
moeten zijn.
Mertin van Leth rr'aagt voor konerxl jaar e>;tra aardacht vcc'r de r eiskosten-
declaraties en de cash-flow. Dit zegt het l:est,-rr-r^ toe.

(H. Ceelen en G. Schoennaker veriaten de vergadering en sr-einmen vco: het
aarrblijven van Martien Kamoen, als deze in stemroirE word.t geb,r-acht.)

3 . Bestur.trsverkiezirg.
Rien van de líai is benoed. als Honkbalcorrmissaris.
Rol.and WÍllemsen is benoemd aIs Materiaalcommissarls.
Ger Fiddelers is benoed als B'renementencommissaris.
k zijn nog vacatur es voor Vervoercommissaris, informaiie-conmissaris,
consul en wedstrijdsesretaris Softbal
Martin van Leth is gestopt a1s j.nformatle--cornnissaris. Hij doet nogJ wel de
pt-tblic*relations. Binnen de infcr-nnatie-comnissie zijn er nog de vacatures
voor spansoring en weekberÍcht.

Het bestuur neent zich het recht voor c,n te beslissen over d.e acceptatÍe
van de nieuwe personen naar aanleidirE van de uitbreÍding van he*" besturu,
om de teamgeest te kunnen hardhaven.
Voor Martien Kamoen hebben zich g'een tegerÍ<andidaten aangemeld. k is
derhalve g:een stemnirE nodigr.

F1^ed Puts:
Bestr-u :

4. Rordvraag.
Simon Kersten:

Coos Sennef:

Bestuur:

Fl^its Dier"snann:

Bestuur:

5. SluÍtÍrg.
IJan bedarkt iedereen en sluit de vergaderlrE.

l{oe zjl- dat rnet die p.r}.-,1.:e:r v.u !IP,1 .'

De spelers, die er-',':r-:'E -'ura;,i-,1.ï 'd'àr.fn kr^r_,lgen
he+" prl< voor .f5L1.00. I{reuwe s;reJ.ei-s noet de vc,Ile
pc,nd beta!.en.

Misschien moet het beleidsplan en het Huishoude-
lijk Reglement aargepast worden door cle uitbrei-
dirE van 3 naar 5 personen in het bestuur.
Sponsors voor het tweedaags toernmi kun je naar
een keer aanspreken. Hierdoor verdwijnt het geld
alleen naar het toernooi en kan het niet voor
ardere zaken gebruikt worden.
Het opgrekachte geld wordt nu oo].1 voor andere
zaken gebn:ikt.
Een h:dget per team maken, zodat het beter bewaakt
karr worden.
Teveel werk voor ons, allemaal boekhoudirqen.

...' -... .: ... j


