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1. opening

Simon Kersten opent de vergadering, geeft een korte samenvatting
van de redenen waarom deze vergadering is uitgeschreven en waarom
het (nog) zittende bestuur van de Sektie niet achter de tafel
zíl-. S. Kersten, F. van der Heijden en M. van Leth moeten gezi-en
worden als de technische leiding van deze vergadering.
De financiëIe perikelen van het voorbije jaar en daarbij de mede-
deling dat het zittende bestuur wenst op te stappen Lraren de
oorzaak deze bijzondere ledenvergadering.
S.K. memoreert een zeker herstel van de financiëIe situatie: het
Iiquiditeitsprobleem heeft zich gestabiliseerd.
De Agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld.

2. Financieel verslag

Het financieel verslag wordt door F. v.d.H. toegelicht.
Het liquiditeitstekort is even hoog aIs in het vorige boekjaar,
derhalve lijkt hiervan een consolidatie plaats te vinden.
Het nieuwe bestuur za1 het tekort moeten gaan inhalen.
Onder de post debiteuren staat een bedrag van f 6.000r-- aan nog
te innen contributie. Een gedeelte van dit bedrag bestaat uit
afgesproken betalingsregelingen.

3. Be1eid van de Sektie

S.K. stelt het beleidsplan van de Sektie ter discussie, een en
ander gezien in samenhang met de ervaringen hiermee in het afge-
lopen jaar en met een nieuw te vormen bestuur. Diverse leden
nemen aan de discussie deel en merken het volgende op:
F. Verhagen:
-Er moet een analyse plaatsvinden van de uitvoering van het plan
door het bestuur en de sektie.



8. Kersten:

Couclusie:
-Op andere manier dan tot nu toe;
-Meer notivatie;
-!Íinder afstand leden-bestuurl
-Begin met een schone lei;
-De constructie van 9l/92 is op zich goed, maar past niet in de
verenigingssfeer van de Hazenkampl
-Ga terug naar bestuursvorm van t90i
-Ga teruq naar een 5-7 mans bestuurr'
-Beleid aanpassen naar nieuw bestuur toe;
-Maak er een rrdoe-bestuurrf van.

4. Bestuurswisseling

E. Lamerss
-Geef nou eens aan wat het bestuur eigenlijk doet. 80? weet maar
half wat de taken van de bestuursleden inhouden.

S. Kersten:
-Bestuur beluit over de financien;
-Bestuur moet rekenen, begrotenl
-Bestuur behandelt accomodatie en materieel en materiaal;
-Consequent secretariaatschap r'

-Technisch secretariaat ;
-Contacten organiseren: andere clubs

andere instanties
sponsors;

-Gezamenlijk werken aIs teamp
-Bestuur kost tijd en wordt gedaan vanuit de hobby sfeerl
-Bestuur steunt op het rrthuisfront'r.

S. Kersten:
-Vraag vergadering eens te denken aan taakstellingen per team/
coach;
-Koppel taken aan het lidmaatschap.

8. Kerstens
Minimaal is nu onmiddellijk nodig:
-Secretariaat leden;
-Financieel beheer;
-Technisch secretariaat, zeker gezien het nieuwe seizoen.
-I{ie wil????

VERGADERING PAUZEERT

S. Kersten heropent/vervolgt de vergadering
Door Francissen, de Laat en in een brief aan het bestuur worden
enige namen genoemd van mogelijke bestuurslid candidaten.



G. Francissen:
-Pleit voor een bestuur met meer dan drie man/vrouw en haal de
rrcommissie-potentt binnen een groter bestuur;
-Een rbrederr bestuur heeft meer contact met de vereniging en kan
gezamenlijk de eventuele problemen beter aan en oplossen;
-Het bestaande beleidsplan met driemansbestuur werkt alleen aIs
de club groter is en er veel meer leden goed georganiseerd meer
klussen opknappen.
C. SennefS
-Er moeten meer leden geactiveerd worden;
-Het Vorige bestuur had het, ondanks meer bestuursleden ook druk
en liet ook we1 eens een steek va11en.
F. v.d.Heijden:
-Heeft de indruk, uit door hem opgevangen reacties, dat het hui-
dige betuur tegenover de leden te afstandelijk bezig was.
H. Iramef S !
-Een nj-euw bestuur moet kleine dingen eerst aanpakken en niet met
een uitgebreid beleidsplan alles tegelijk aan willen pakken.
E. Weijenberg:
Zorg dat de leden er weer plezier in krijgen en laat het bestuur
de spelvreugde verbeteren.
T. de Laat:
-Vorige beleid is met coaches en anderen doorgesproken en opge-
steld, de organisatie was in principe goed, enkel een betrokken-
heid bij veel leden ontbrak;
-de ongeveer 75 seniorleden moeten werken om de 250 leden van de
sektie draaiende/spelende te houden.
II. Dolmans:
-h7ees voorzichtig met geta1len, kader b.v. kan alleen uit de
hogere teams gehaald worden, en h/ees wat dat betreft voorzichtig
met een verwachtingspatroon;
-Te vaak wordt a1 een beroep gedaan op steeds dezelfde mensen en
hun kaarsjes kunnen dan wel eens op raken.
D. Schuiling:
-We praten hier nu wel over nieuwe mensen in het bestuur, maar
hoe wordt het coachprobleem voor volgend jaar opgelost?
H. Dolmans:
-Doe alles aan motivatie.
G. Fiddelers:
-Senior is ieder boven de juniorleeftijd, dus ook de ouders.
Th. Dingelhoff:
-Motiveer de leden meer dan nu gebeurd is.
C. Straten:
-Dee1 van het motiveren ligt ook in de waardering door de rest
van de leden en van het bestuur.
I. Ho1leman:
-Ook aI werk je a1 vijf jaar voor de vereniging, )e moet er ei-
genlijk mee door blijven gaan.
E. van Dijk:
-De structuur die wij hier willen is niet meer van deze tijd;
-Technische en organisatorische aspecten zí1n in het bestuur
91-192 niet echt aanwezig geweest;
-De bestuursstructuur van 9L/92 is meer ttsportschool met
Í 1000,-- per jaar contrtibutierr terwijl de oudere Hazenkamp
structuur er een is vantrvereniging met f 250r-- per jaar.rl



S.Kersten stelt als alternatief voor om met een stel actievelin-
gen een interim bestuur te vormen met coaching van oud bestuurs-
Íeden of van hoofdbestuur teneinde urgente zaken af te handeLen,
en in de voorjaarsvergadering verder te besluiten'

Rsultaat:
red ae Laat wit voorlopig de oefenwedstrijden voor het nieuwe
seizoen regelen, een en ànder afhankelijk van Roy Gugelot, SB

en/of HB.
Ton Eollenan: huidige constructie binnen de beheerscommlssl-e
clubhuis btijft gehandhaafd.
siza reijenÉerg-wil met Kamoen meelopen en ad interim de
financiën doen.
óirà" x"r"ten wi1 ad interim het administratieve secretari.aat
doen. penningen zij te innen via de ledenadrninistratie van het
Hoofdbestuur: rrHet systeem is er klaar voor.rl

5. frÍeede veld

Simon Kersten haalt de voorgeschiedenis aan voor wat betreft de
reeds jaren uitgesproken, en bij de Gemeente Nijrnegen.neergelegde
wens vóor een tweeàe (softbal) veld op het parkrrDe Winkelsteegrr'
verder de huidige politiek in Nijrnegen van het concentreren en
afstoten van diverse sportvelden.

De Hazenkamp heeft nu van de Geneente 2 mogelijkheden voorgelegd
gekregen:
í1 Ufiit op WinkeJ.steeg rnet voorlopig (10-15 jaar) -slechts één
veId, iondór garantie voor bespeelbaarheid van huidige gravel-
veld;
2) verhuis naar staddijk waar een honkbal en een softbal veld
wordt aangelegd, rnet een inwisseling van huidige accomodatie troud

voor nieuvrtt.
Mogelijkheid 2) ligt bij de gemeente bovenop, finale beslissing
vaí de-gerneente hangt ai van de besluiten van de verenigingen.

Mogelijkheid 2) (de twee nieuwe velden op sportpark -staddijkuoórd) vrordt door de rcornmissie veldenr aIs meest voordelige voor
de vereniging gezien.

commentaar en kanttekeningen vanuit de vergadering:
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c. Srancissens
-Realiseert de commissie
leden ontstaat door deze
I . trerEten:
-Commissie heeft alleen vraag te beantwoorden 1 of 2 velden,
xjal is twee velden aan Staddijk, "nee" is 1 veld aan de Winkel-
steeg.
IÍ. IJat[erS :
-Locatie is vandalisme gevoelig.
P. van Eal:
-Veiligheid softbalsters?

zich dat er een mogelijk wegJ-open van
nieuwe locatie?
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8. x€rsten:
-Gemeente denkt mee aan vandalisme probleem, trainingen zullen
neestal bij daglicht gehouden vorden'
G. Fiddeler:
-Is er nog een weg terug a1s wij- lY ttj"tt zeggen tegen het ver-
n"i"à" Ërr-rut.. vàlIen ónderhandelingen tegen?
8. trersten::;;i;;-;;;antie door seneente is roud wordt nieuw"
R. IÍi.llensen::;"ïai;;-;àïà i= aI slecht, weinis kans van groot onderhoud'
B. l{esDan!
-rto,rat hele plan op Víinke)'steeg in dat er geen echte kansen meer

zijn oP een softbalveld?
E. vau Dijl(:
In"à-i=-àivaring net verhuizen in de gemeente in het verleden?
g. KerBteD:
-AII""t maar positj"ef: korfbal, scE, NIsc'
g. NemPernans:afËïà-"iàt uitbreiden qua veLd, kunnen we ook niet verder neer
uitbreiden in leden.
C. Sennef:
-Deze kans kriigen we nooit meer'

Er wordt gestemd over verhuizen: de leden in de vergadering gaan

in princile accoord met verhuizen'

S. Kersten vraagt de vergadering. of de 'commi'ssie veldenr nu

íàràL.-X-"" qu; i., de ondérhandelingen met de gerneente.

Naeenpositiefbesluitdoordevergaderendeleden,verklaartde
;;;i;=-Ëaài àil "aa, n september a's' een verlanslijstje op-
stelIen.
Éità ="pt"^ber zal er door de gemeente een gesprek gevoerd worden
*Àt a" -Hazenkamp aLs een verhuizende club'
àà*"".rt" wil eina novernber een uitspraak van de gemeente (raad)
over de verhuizingen.

De commissie zal in bulletin-vorm de leden rege)-rnatig over de

gang van zaken informeren'

Een aantal door Fiddeler geregelde tekeningen
natieve plannen, rnet pIaàtsing van de velden
à"-Éiaaailr, worden dóor s. Kersten getoond'

van een paar alter-
en een clubhuis oP

6. Rondvraaq
Hiervan wordt geen

7.8luitina
s. Kersten bedankt
dankt de aanwezige
dering en wenst ze

Martin van Leth
September 1992

gebruik gemaakt.

het aftredende bestuur voor hun inzet en hii
1àd"., ,oot hun positieve inbreng in de verga-
wel thuis.


