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Verslag wordt voorgelezen, er zijn geen opmerkingen.
Voorgenomen triD van asDiranten naar Aruba
De actie is ondernomen door een aantal ouders van de leden van aspiranten I (1994) en niet georganiseerd
door het bestuur. De vraag is hoe het betreffende team is samengesteld. Martien Kamoen geeft hierover
uitleg, de organisatoren gaan er vanuit dat het betreffende Íeamzal bestaan uit aspiranten I van 1994
aangevuld met 4 pupillen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat deze leden als van jongs af aan al met
elkaar hebben gesport. Het bestuur is hiermee erg ongelukkig omdat de indruk wordt gewekt dat hierdoor
aspiranten I voor 1995 reeds is geselecteerd. Dit is per definitie niet het geval, met indeling van teams moet
ook naar belang van de overige teams worden gekeken.
De meningen in de vergadering zijn verdeeld. De vergadering stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk
is met een grotere groep te gaan en een open inschrijving te houden teneinde iedere aspirant een kans te
geven hieraan mee te doen. Belangstellenden kunnen hiervoor terecht bij Martien Kamoen. Hij geeft aan dat
de reis de vereniging geen geld zal kosten, de kosten worden gedekt uit subsidie en eigen bijdrage.
Toel ichtine ieuedbeleidsplan 2000
De vergadering reageert met instemming op het beleidsplan, dit was al op diverse manieren bij de leden
onder de aandacht gebracht en besproken. De kosten komen tot uitdrukking bij de begrotingsbehandeling.
Een onderdeel van het plan is de wijze van selecteren van leden in de diverse jeugdteams. Uitgangspunt is
een brede onderbouw, per groepering zo veel mogelijk gelijkwaardige teams. Dit is besproken met de
coaches, de meerderheid is hier voor. Een minderheid ziet liever een verticale opbouw.
Voor een goede selectie van spelers wenst het bestuur een technische commissie (TC) in te stellen. Een TC
fiunctioneerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De coaches doen voorstellen aan de TC omkleed
met argumenten. Zolang er nog TC is ingesteld zal deze in de praktijk bestaan uit een overleg van bestuur
met de coaches. In 1995 doet zich met betrekking tot de doorstroming het probleem voor dat, gezien
leeftijden en aantallen, sommige aspiranten wel naar junioren moeten tenzij er een half juniorenteam van
buiten de vereniging komt. Het jeugdbeleidsplan 2000 voorziet ook in deze probleemstelling. Het is
dringend gewenst dit beleidsplan in gang te zetten.
Ingezonden brief aspiranten 2

De brief wordt voorgelezen. Ouders en spelers zijn van mening dat er afgelopen seizoen, onder leiding van
Maarten en Wouter met enthousiame en plezier is gespeeld. Zij vragen of deze groep in zijn geheel bij
elkaar kan blijven om ze zodoende verder te laten groeien. Maarten en Wouter willen ook graag met deze
groep verder. Bij de selectie aan het begin van het seizoen zal met deze wens rekening worden gehouden.
Bestuurssamenstellin g

Rien v.d. V/al stopt als secretaris en treedt daarmee terug als bestuurslid. Er zijn geen kandidaten
aangemeld en van de aanwezigen wil niemand deze functie op zich nemen. Iedereen wordt verzocht
mogelijk kandidaten persoonlijk te benaderen. Simon Kersten geeft aan dat aankomend seizoen zijn laatste
jaar als voorzitter is. Al eerder heeft hrj aangegeven niet langer het wedstrijdsecretariaat te verzorgen.
Elsa Weijenberg (penningmeester) en Jaap van der Plas blijven aan.
Ereknupoel in ere hersteld
Het bestuur stelt de vergadering voor deze dit jaar toe te kennen aan Sjoerd Kemperman. Vanaf zijn jeugd
is hij onafgebroken lid van de Hazenkamp en vele jaren actief als speler van het eerste team. De afgelopen
twee jaar was hij coach van honkbal 1. Sjoerd moest helaas om medische redenen zijn geliefde sport
beëindigen. Hij heeft toegezegd het komende jaar, waar nodig, enige ondersteuning te willen geven bij
training van de jeugd. Verder wil hij nu even rust om e.e.a. eens op een rijtje te zetten. hopelijk kan de

Hazenkamp in de toekomst nog geregeld gebruik maken vari zijn kennis. De vergadering hiermee accoord.
Besrotine 1995

Elsa licht deze toe. De verhoging van de kontributie voor Peanut komt doordat hierin nu ook reiskosten en

extra zaalhuur wordt omgeslagen. De kontributie van heren Softbal is lager dan de die van de overige
seniorenleden. Zij declareren geen reiskosten. Eerder was afgesproken dit onderscheid weg te wetken. De
vergedering wenst aanpassing aan de overige kontributies binnen een periode van 3 jaar. Het bestuur zal dit
met betrokkenen bespreken. De begroting wordt goedgekeurd.

Nieuwe accommodatie
De tekeningen voor het clubhuis en kleedkamers zijn goedgekeurd in de Welstandscie en worden uitgewerkt
voor aanvraag bouwvergunning. Mogelijk kan in februari de schop in de grond. Wanneer de nieuwe
accommodatie in gebruik genomen kan worden is nog niet bekend. We gaan ervan uit dat volgende seizoen

nog op het honkbal- en oefenveld in Winkelsteeg gespeeld wordt.
Rondvraag
Ted de Laat vraagt hoe het staat met toezeggingen voor renteloze leningen. Er is voor Í 2100,- toegezegd.

Er zullen voortaan geen namen meer worden gepubliceerd van deelnemers.

Voorzitter sluit hierna de vergadering en dank alle aanwezigen. notulist Rien v.d. Wal
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