
SPORTVERENIGING

,DE ]|ÀZE]IKAilP"
NIJMEGENÉZY ALGEIiTENE I,EDENVERGÀDERII{G IITÀÀNDAG 7 JUNI 1993

Clubhuis Uinkelsteegseweg 208, aanvang 20.30 uur.

1. Oneninq, mededelingen, ingekomen post.
, er zijn enige berichten van

verhindering, waaronder de penningmeester.

2. Verslaq ledenverqaderinq 15 december 1992.
Geen opmerkingen.

3. Huldiqinq jubilerende leden.
De volgende leden worden gehuldigd voor httn langdurig lidmaatschap.

Aan de lange rij van 141 tlie langer dan tien jaar 1id zijn worden er deze
vergadering weer 1"6 toegevoegd, t.w.:

De rij van 55 leden die langer dan 25 jaar 1id zijn wordt uit.gebreid met:
- Mien van CLeef, gymnastieklid
- Ria Kersten, rloet nu tevens 25 jaar t1e ledenadministratie
- Coos Sennef, honkballer, clubhuiscommissie, dug-out bouwer, enz.
- Dion l{inkenius, spe}er van het eerste team honkbal
- EI Zegers, 25 leidster bij de sektie qymnastiek en turnen.

Aan de 34 leden die langer dan 40 jaar lid zijn worden toegevoegd:
- Chien Burgers, actief lid sektie gymnast.iek en turnen
- Annelies Eekhof - v.d. Haar, niet sportend lid sektie gymnastiek.

50 jaar
60 jaar

4. Bestuurssamenstellinq.
Wim Zegers, vertegenwoortliger voor het bestuur van de sektie gymnastiek en
turnen, heeft het bestuur verlaten. Zí1n plaat.s wordt ingenomen door rle
voorzitter van de sektie, de heer Martin Uittenbosch.
Simon Kersten vertegenwoor<ïigt de sektie honk- en softbal, sintls half 1992
is hi j voorzitter l,'an deze sektie.
Verder zijn er geen veranderingen.

5=__Eeqrotinq tg93-i994.
De begroting r+ordt toegelicht, er zijn geen opmerkingen die tot bijstelling
van de hegroting leiden.

6. Verplaatsinq honk- en softbal naar sDortpark Staddiik.
In het kader van de herstructurering van cle Nijmeegse sportvelden is de
Hazenkamp er toe gedwongen het sporteomplex l{inkelsteeg t.e verlaten. De

honk- en softbalar:commodatie zal de gemeente onderbrengen in het sportpark
Staddijk Noorrl. De onderhanqelingen met de gemeente over cleze gedwongen
verplaatsing zijn afgerond.



De vereniqinq zal in eigen beheer bouven en in geprivatiseerde vorm
exploi teren:
- clubhuis inclusief terras, commentaarruimte.
- 4 kleedkamers, 2 seheisrechterskleedkamers, EHBO ruirnte, berging.
- dugouts bij beitle velden
- kabelwerk
Voor het geheel stelt de gemeente / 550.000,- (inclusief BTI{) ter
beschikking.

Best.uurlijk is besloten de gelden en verantvoordelijkheden t.a.v. beheer en
exploitatie als volgt te verdelen:
Onder het beheer van de sportvereniging, sektie honk- en softbal:
- clubhuis. commentaarruimte, terras.
Onder beheer van een nog op te richten stichting:
- kleedkamers, berging, dugouts

Het bestuur zal het plan rond de op te richten stichting nader uitwerken.
Voorstellen hierover zullen t.z.t. aan de ]edenvergadering ter goedkeuring
worden voorgelegd.

7. Toekomst turnaccommodatie.
In september 1995 loopt de huurovereenkomst af. Voor verdere ontwikkeling
van plannen is een commissie dmk aan het werk. Er is nog geen concreet
voorstel.

B. Sekties.
Door de sektievertegenwoordigers is aangegeven wat er de laatste tijtl zoal
is gebeurd.

9. Rontlvraaq.
Er zijn geen vragen, voorzitter sluit hierna de vergadering en bedankt de
aanweziqen voor hun belangstelling.
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50 jaar:
De heer S

65 jaar
De heer P. Aartsen

60 jaar
De heer ,I . St o1k
llw. J. Jaspers

Batavi erenweg 76

I-,ankf ors t 3? 3:l
Hinrlest raa t 3l',

Past- Nevest'r'aat i:'.

I{atert orenweqy 6

Ba r'(rit v Br,rkel st t' j

Korte Kar 1

Mjjl 1?
lÍerruet st raat ?l
Tolhui s 1 i0q
I"lll enhor-qst i aat l5

r'l*: Snri ent :1
i'cirte Kar 1

Knrte Kar 1

Touvslagersbaan 1l

Bl oenrentla.rl seweg 1

Eriertsenstra;it ?

ÀldenlLcif Bl62
Kl einhof seclanr ll
,Ioh de I{ittlaan B4

Tolhuis 6130
St. Annastraat- 115
B eri Dalseweg 281
Hintlest raat 43
Ridderlaan l2
r,, 't Santstraat 149
11e {'.ieer ??

6522 E(. Nijrnegen fi/A5/192,8

(;5lB .lR Nijnrelleri i3/02/193i
5531 KJ Ni jnregen 07/0? /1933

65?5 ÍlP Ni jnreqen 24/06/191"'

(,571 AV B eu Dal 03/03/1953
f)61? AN Nerlerasselt 26/05/195?

Vonk

40 jaar
Hw. À . Eekhof -r,'d Haar
!Ír,r . G. Burge|s

15 j aar
l1w. E. ZeqJers
De heer D. I{inkenius
De treer C. Sennef
l4w. IvI.H.J. Kerstpn
Mw. U. van Cleef

i 0 ja;rr"
l4w. F Zwakhoven-,,' Ha1
E<lwin Zegels
Mi clriel Zegr.rs
Richard Wannet
Hester Walq
l4w. rran Kesse]
L. Kemperman-Borst
Mw. Kaspei.'s
WentlÍe r;;rn Hal
.larr-Dirk van Delclerr
Charl of te Brouwers
Mw. van de Bogaer't
Bas Beuker
Raoul van de Bei:q
Bas van Reckhoverr
Ivr.rnne Mom-§wagers

664'l Yi*Z

6641 RH

6544 S.l
6!i37 MR

C,535 BG

5361 SP

6í,41 IlZ
664i i{Z
C)602 AF:

6542 RE

651 2 .rK
6rr37 CP

obt/ I H{.r

6B2B IiJ
6531 r,I
65:4 EI
65:? CH

6511 KH

6 r,:8 4 C:B

65:3 BE

6932 GI)

Beuni ngen
Beun ingen
Ni jniegen
Nl jnregen
N i j rrregen

Glave
Benn irrgen
Beuningerr
I{i j chel
Ni jnregen
Ni jrrreqen

lJi jrrregen
I{i j chen
Àrnherri
l§1j nregen
Ni j ureqen
Ni j nregel
N i j rnegpn
Molenhoek
Ni j nregen
Uesterr,,oort

07109/1967
07 / 1"1. /196't
01 /0s/1968
01/01 /le68
01i 0?/1 968

01/l0//lqB2
0B/09/7982
0B/c9/1982
7'.:,/A1/§Bj
t6l09,/1982
16/04/t983
01/04/1 983
1.7 /07/7983'
01 /r0/198?
01/03/1983
?6/04/1983
17 /A9 /fi87
01 /05/1983
t5 /09 / t9?,?
15/05/ r 983
25/09/1e81
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