
SPORTVERENIGING

,DE HAZE]ll(ÀilP',
NIJMEGENÉJY Verslaq Àlgenrene Ledenverrlari,.ring d. d. 25 niei 1992,

in het klubiruis aan de Drieskensacker i1-40.

Aanwezig: 26 leden
Bericht van vs-, lhinderinq van : J. v. Anrelsvoort , E. Jansrna, F. Gieben ,

I. Pesch, F. Beijnon,.I. Goessens.

1 . Openi ng.
Sirnon Kerstetr opent de vergadering en heet iedereen van harte welkonr in
het nieuwe klubhuis clat 16 nrei 1992 feestelijk werd geopend «loor de
Uethonrler van Educatie en l{elzi jn.

2. Verslaq ÀLV DD. 18-06-1991.
Simon Kersten leest in het kort de uotulen voor. Geen aanmerkingen.

3. Jubilerende leden.
Het erelidrnaatschap van EIvira Becks, uitgereikt tijclens de door de
Hazenkamp georganiseerde Nederlandse kampioenschappen turnen, wordt door
de vergadering bekrachtigd.
r"0 jaar rid: j:1,"8:"1ï:l:"""" (Korrbal)

Sander Hofkens
Emke Jansma t,
Berry Keijzers t,

f,:I"i:ï:ï'ËÏqn".,", (cyíiastiek)
Ineke Pesch t t
tiouter v. <1 . Hazel (HonkbaI)
Ilse Hollenran ,,
Corry Sennef ,,
Yvonne Mom-swagers (Badminton)

40 iaar lid: §imon Kersten ,,
Iruus l{als t,

Extra aantlacht werd gevraar;rl voor de bouw van het kluhhuis Drieskens-
acker waar veel leden zich voor hebben inqezet. lril v.d. Logt heeft
zj.ch niet alleen voor dit klubhuis ingezet maar rvas ook een van de
bouvers en recentelijk ook de sloper van het tijdelijke klubhuis. Hij
worrit orn cleze reden voorgedragen a1s lid van verdienste, wat door de
vergaclering wordt geaccepteerd.

4. Financiële verslaqen:
De verrrogenspositje van de vereniging baart zorgen. De sÍtuatie van de
liquide middelen ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Hoofdbestuur pos.vermogen ca. Í 18.000,-
Badminton neg.vermogen ca. í 8,000,-
Gymnastiek en turnen neg. vermogen ca. í 8.000,-
Honk-/Softbal neg.vermogen ca. Í 11.000,-
Korfbal neq. vermogen ca. í 1.000, -
Klubhuis Iiinkelsteegseweg pos.vermogen ca. Í 8.000,-
Klubhuis Drieskensacker t

Totaal negatief ca . í 2.000, -

Rob van Raay vraagt. zich af, rr,at er kan gebeuren als de sekties zouden
stoppen en de vereniqing met de financiele last konrt te zitten.
Simon antwoord rlat zoiets een probleenr is voor rie hele vereniging.



-t-
Ei'r;erlijk is, iiat dit han otrtst;ran, zondr:r rlat het t{oofdbestuu} hierrian
r-rp tijil in kerrtris t"ordt qesteld.
llill'ers_lSlJÉ_li'1 Kas; Hooftlbestutir cioot')iicr.r Versr-'truren in orclr-: bevr:nclerr.
Geert njeuwe aanÍIreltlinqen r,'oor kaskotrrrri.

5. Beleid 1992-1993.
l Viering 65-jarig jubileunr
I . Aut omat i sche lncassrl
l. Konrnrj ssie juriclische zaken

Ttr ltet kader vatr het 65 jarig jrrbil.eunr wordt in ieder qeval een jeugrida!i
iJeorganiseerd. De kosten, geschat op / 5.000,- nroeten door sponsoring
en/of akt ies bljeen worrlen gebracht .

Voor een eventueel te hou<len reiinie wil Sinron de kar trekken. Truus ilals
en Marijke van Raal-bieden hulp aan.

Beqrot inq: Sirrron geet t aarr rlat voor uitbrel ding autonratiserinq rekeninr_y
wordt gehortden trret f 2.000, -. Besloten wordt uitr-Jebreid over te gaan tot
automatische incasso. De begrot.ing worclt goedgekeurd.
De sektie Gyrrrnastiek en Turnen start nret 55+ aktiviteiten. Hierover
wordt onderharr«lel.d nret rle Gemeente. Kosten en baten moeten el kaar t'lekken
omdat de deelnemers geen lid van De Hazenkanrp zijn.

6. Bestuurssamenstel I ing
Hoofdbestuur qeen wijzigingen.

1. Juridische kommissie
Sitrrotr pleit voor een kommissie die zich buigt over de r;tnrktuur van de
vereniging. Hoe gaan we verder als Onrni-vereniginq?
Zoals het nu qaat wil Simon niet verder. Rob varr Raai.j zou notaris
Schouten noqntaals willen raadplegen. Hij vraagt of de sekties riiet op
het matje geroepen haclden moeten worden. Antwoord: Is qebeurd.

B. Sekt ies:
Gyrnnastiek-Turnen 1s trots op Elt'ira Becks. Stennpnnt staat op rle tocht.
Financieel gaat het weer beter.
tonL-/Sr-rftbal: Niet veel te vernrelden. Zitten nrjtlden in seizoen.
Grootste wens is nog steecls uj threiciing rÍret een sof tbalveld. Simon rrraakt
zich zorqen oveï' samerrstelling bestuur. Het huidige bestuur treedt in
iret na jaar volled j.q af .

(orfba1: Bestuur bestaat uit 7 personen. De sektie is erg blij rnet het
nieuwe kluhhuis. federe vrij<lagavorrd klubavon<1. Het seizoen wordt
af gesloten rnet een schut tersf eest en een i.r;rrhecite, waar ledereen welkonr
is. (19 jiini 1992) .

Badrninton: 3 van de 7 teirnrs zijn karnpioerr geworden. l,edenaantal groot.
Er moet misschien een wachtlijst komen.

9. Ronclvraaq
Rob r;an Raai j vraagt naal' topsportsubsidie. Iiinr Zegers antwoortlt, dat
dit uitslujtend is voor dekkirrg van de akkonrrnoclatielasterr.
Iopsportsubsldje j s niet st rukt ureel , echter weI beqlroot .

Ri,r liersten rrrerkt c.rp, dat hij het vragen van inschrijfgeld, gevraagd
nrr)et worden, of nrerr (r'ia een ander:e sektie) al lid is van de verenjqinq.
Tn aanr,,rr11inq hierop rrrerkt ttinr Zegers o1t, rie eigen leden ook opnrerkzaanr
te maken op ile andc.r'r, sekt jes l-lj nnen de Orrrni-vereniging.

Notuliste Rosal ien h'a1q
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10 iaar lid
Job van Amelsvoort
01 -04-1 9B 2

. À Margriet EngbersenP.n 31-08-1981

,À Frans Giehen
l/rt o1-10-1982

r,t John Goessens
t'j'^ 01-02-1982

JA Wouter van de Hazel
' 01-03-\982

Sander Hofkens
1 B-02-1 98 2

,tA Emke Jansnra,' 01- 11- 19 B 1

Berry Kei j zers
01-02-19B2

Jo Meeuwsen

1rA 01-09-1"981
huldiqing tloor korf bal ,

fvonne Mom-Swagers
25-09-1981

Ineke Pesch
2 1-09-1 981

Corrie Sennef
01- 10-1,9 B1

40 iaar

Simon Kertsten
01 -10-1 95 1

Truus i{a1s
16-01-1952

Gorisstraat 6

korf ba I

Plutostraat 2
gymnastiek, C3 turnen

Vossenlaan 29
honkbal

Dominicanenstraat 17
kor f bal

van Oldenbarneveltstraat 2

honkba I

de Voorstenkanrp 1333
korf bal

Talmastraat 10
korfbal

Touwslagersbaan 2

korf ha I

cle Gildekanrp 1l-42
hoofdbestuur, vh korÍbal
haalt toto voor korfbal op

de Geer 22
badminton

Meloenstraat 12
gymnastiek, Uranusstraat

Menuetstraat 22
honkbal

Tolhuis 1309

Kastanjelaan 33
hoof dhes turlr

6521 CK Nijmegen

6543 il-P

6531 SB

6521 KA

6512 AI{

6545 ER

5694 CV

6602 AK

6545 LH

6932 GD

6543 Zc

6544 SJ

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen

Ni j nregen

Ni j megen

Son en Breuqel

Wi j chen

Ni j megen

Ifes t ervoort

Nijmegen

Ni jrnegen

6537 MR Ni j.,,.gen

6533 BB Nijmegen
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PRESENTIELIJST vooR LEDEN ffiAAR
EN OUDERS OF VERZORGERS VAN JUNIORLEDEN

HANDTEKENING
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MEI 1992

PRESENTIELIJST VOOR LEDEN OUDER DAN 16 JAAR

NAAM HANDTEKENING

'aslr',l

A K/í
lr.

Í ,/-' J--U /Lan rí-*

f:r/.fu
14 'ít"-'t'tll/ 't I c, u D"ï


