
A.L.V. D.D. 10 OKTOBER ]-996 ÏN HET LINDENHOLT COLLEGE.

Aanwezig: Van het bestuur: Martin Uitt.enbosch (voorzit.ter) ,

Wim Zegers (technisch kader),
Hennie Verschuren (algemeen lid),
Rianne Nieborg (secretaresse) .

Leden van de vereniging, kader, of ouders van leden:
Dhr. en Mevr. van de Water, Mevr. Fleury,
Mevr. Westerveld, Dhr. van Apeldoorn, Mevr. Hijmering,
Dhr. en Mevr. Dreis, Dhr. van Dijk, Dhr. Janssen,
Dhr. Kerst.en, Dhr. en Mevr. Meulbroek, Dhr. van Alebeek,
Mevr. Verschuren, Mevr. van Seventer.

Afwezig: Mariana met kennisgeving.

OPENING

De voorzitrer opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom.
MU vertelt dat de omnivereniging S.V. de Hazenkamp en de caarbij
behorende jaarlijkse ledenvergadering in het slop zí1n geraakt en
er nu is gebleken Loch behoefte aan was. De bestuur moet in deze
ledenvergadering iedereen op de hoogte stellen van het wat. en hoe
en hoe het gaat met de sectie Gymnastiek en Turnen waar het in
deze ledenvergadering om gaat. Tevens ís dit een goede gelegenheid
n. a . v. het f eit met beErekking toL de nieuwe turnhal , wat ',/ocr
gevolgen dit heef t , wat voor turnmogeli- j kheden en de f inan: ië.1- e
kant van dit a1Ies.

ND (af scheid nemende penningmeester) heeft een f inanciee. '.'::::iag
gemaakt. Daarbij moet opgemerkt worden dat er voor de tu:nna"'- 3en
aparte begroting is m.b.t.. de waarde van de turnhal .

In de begroting die aIle aanwezigen gehad hebben zLJrt her en der
grote posten óie beErekking neÉben- op openstaandó reken:-ngen,
echter de middelen z:-Jn we1 aanwezig maar door het wegvaii=:: :ilr:
de penningmeester zijn deze nog niet betaald.

FI}.IANCIËN

Beqrotinq '96l'97
T. P. T. gemiddeld fI . 10 . 000 netto opbrengst . In de begroti-ng
worden de kosten niet mee opgenomen, omdat dit veel schommelt.
(ver weg, dicht bijl. Hoe doe je dat in de jaarrekening.
In de jaarrekening wordt saldering toegepast.
WZ: t.wee jaar geleden zijn er door de pennj-ngmeesLer onder T.P.T.
uitgaven weggeschreven .

PJ: Waarom f 1 . 5 . 000, - van T. P. T. naar t.opturnen.
VIZ; Net.t.o inkomst.en T.P.T. zí1n f1 . 10.000,-- en in het kader van
de begroting bestemmen we f1. 6.000,- voor een deel aan het top-
turnen.
Om enig idee te krijgen waar het geld blijft hebben we de sectie
topsport 1os gekoppeld in de begroting, en daarbij moet opgemerlct
worden dat. in het. verleden de begroting de netto-opbrengt van
T.P.T. naar de topsportsectie zi1n gegaan.

Onder acties wordt verstaan: bijzonder act.iviteiten - verjaardagen
e.d.
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WZ; Kleding voor T.P.T moeten de leden zelf betalen
PJ: T.P.T. is een van de gezich[en van de Hazenkamp, efi de A-
selectie is dat ook.
WZ: We komen de leden tegemoet in de contributiekosten (deze
bedraagt voor A en B leden fI. 8,50 per maand), een deel van de
kleding beLafen de leden zelf, een deel door sponsoring.
PJ: Is van mening dat de vereniging de kleding moet betaien, de
contributie is 1aag, maar men is ook een deel van het Hazenkamp
gezicht, eD a1s men lid is van T.P.T. A moet men komen trainen, er
moet dan ook wat. tegenover staan.
KvA: De A-selectie betaald ook niet voor a1 hun fraininEsLii':Ii j.r*
zLTn trainen.
MD: A-selectie daarvoor wordt
besteed, wë hebben 700 leden,
nenhalen ook heE een en ander
kunnen besteden.

MU: Voor de leden duidelijker om zo
ting moet ook naar de gemeente, eD
komen er vragen over het we1 en wee
er mee gebeurt)

ongeveer L/S van de
mag er dan voor leden
binnen de eigen groep

begrct in;i .1an
die 'ri ai: l: l;r-

)r'l i.r-:r, --.,

MU: Het. t.otaal aan inkomsten voor de selectre veranderll r.'
a1s we dus fl. 6.000, - terugbrengen naar fI . 4 .000, - Cal: :

ergens anders geld vandaan gehaald moeten worden.

SK: Topturnen kost de vereniging fI . 50 . 000, - , de cluc
bedrag daarvoor neerleggen, dus waarom vermeld ie dat dar.
zo.

,= ;ii

a )'.

PJ: Het best.uur draait om de het.e bri j heen om dan de
TPT leden zeLf te laten dragen.

MU: ExLra post TPT, bij het bespreken van TPT demo's moel'?r-'-:: ,i:
kosten verhogen, dus meer optreden of hogere prijzen vragerr.
Als de ledenvergadering zegL dat het in de toekomst zo rnc= - :tan
zullen we dat zo doen.

VIZ: het j-n een principe kwestie.
AvdW: A1s ik dan kijk dat de leden die aan blackligt en capiain
Jack meedoen ook zelf hun attributen moeten betalen en dat daarmee
we1 een bedrag binnen wordt gehaald vind ik dat nieL reëei. (Cap-
tain Jack, groene broekjes fI. 10,-- maar na dit optreden doen ze
dit nooit. meer aan).

MU: Het financiëIe beleid wat we volgen is er op gebaseerd dat we
proberen om het zodanig te doen dat de verschillende Eroepen
z:-clnzel-f kunnen bedruipen. De A-selectie kan dit. niet.
De normafe competitie turnsters kunnen dat ook nj-et , de
tie van de wijkzalen dragen ook bij aan hun kosten.
Mogelijkheden met betrekking tot T.P.T., worden beperkt
contribucie van de wijkzalen. Grof gesteld; f1. 2.000,--
T.P.T. besteden moet worden opgebracht door de wijkzalen.
We zul-len moeten kijken wat er in de toekomst mogelijk is.

op te schrijven, oÉ=-* i';;:.iIt;'
als we dit za niet .i:.'i.i:- t.i:'-
met opbrengsten en bar=:- :..'.ri:-

conLrrbu-

door de
neer aan
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We betalen veel salaris, het beleid is er op gericht dat we de
leiding in dienst nemen met. alle sociaLe kosten van dien-
Met betrekking tot scholing van personeel, draagt de vereniging in
bij, de KNGB stelt hoge en strengere eisen aan de leidinggevenden.

exoloitatie turnïral
Kosten van exploitatie fl. 5l-.000, -
MD: is f 1 . 1-4 .500, - niet. teveel begroot .

MU: Nee waL in de f I . t4.50O, -- zit.ten toestellen die ooi: aangie-
schaft zí3n of voor vervanging van toestellen.

MU: PGR is komen te vervallen, vre zouden echter van de KiïGE :og'
fl . 5.000,- moeEen ont.vangen.
SK: Is er een kasverslag (kascontroleverslag)
Kascont,role moet nog gebeuren , WZ vraagt of iemand diC wi' lC":':-.
MU: Dit betekend een avond rond de tafel met Frits en Nouci"
SK: stelt voor om de centrale kascommissie op te late:-- - - =:::c::indien de A.L.V. hiermee accoord gaat? Dit wordt goedgek-or-::':

ONfl{IKKELTNGBN OMTRBNT DE NIBUWB TT'RNITÀL
Meerj arenbegrot.ing:
Kantineopbrengsten zíln niet vermeld omdat we er vocra-, ': --: ,'-.ir,
van uit, gaan dat het wat oplevert.

Turnhal
Er moet een koude kraan beneden zLJn. (voor koeien)

MU: we verwachten de turnhal meer te benutten, meer mens=Í. i-::r-je-:.
naast elkaar. Onontkoombaar is echLer dat er contrinbutre','e:'hogr-ng
zal plaatsvi-nden. We hopen dat het goed zaL gaan met de ..:<;-;l- -;-i-
tie van de nieuwe turnhal.
ÍtlZ: Deze begroting is ingediend bij de gemeente.
Hoe doen we het financieel . Gaat de gemeente de ha1 neer:Èir.!;r *il
dragen zif de kosten voor het dak, de verwarming en de i:utl--.=nr.a;l:,
zodat. wij het beheer van de hal doen en de exploitatie. !-: a. - es
is nog niet bekend.
De gemeente heeft. er natuurlijk geen belang bij aIs er in een paar
jaar van alles spaak 1oopt. en wat het dan voor gevoigen neeft
(faillissement) .

Voor het beheer van de hal gaan onze gedachten uit naar een banen-
pooler maar hier moet nog verder over nagedacht worden.
Met betrekking tot een fiet.senstalling moeten we ons nog :riforme-
ren.
KvA: Waarom lopen de opbrengsten Eerug.
WZ: We wiIlen in de loop van de tijd Lerug naar het hurd.i,ge ce-
1eid.
MU: De inkomsten ztJn verdeeld over 4 jaar.
SH: Waarom doen we niet mee aan de grote clubactie.
WZ: Merkt op dat het bestuur de handen vol heeft aan de zaak
draaiende te houden.
MU: de laatste actie heeft. ons veel energie gekost en eigeniijk
heeft het niets veel oPgebracht.
Een eventuele sponsorloop voor de ni-euwe turnhal houden we in
gedachten.
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MU: volgens de lijst hebben we een aantal nieuwe leden (na 4 jaar)
Het eerst.e jaar is er we1 meer ruimte maar die is natuurlijk niet
meteen gernild, d€ verwachting is dat er a1s de nieuwe turnhal er
is er meer belangstelling za1 komen en er meer plaats zaT zí1n.
(Een eventuele nieuwe groep van dansende zal heE eersLe jaar naar
verwachting 7 e l-0 leden tellen) .

BBLEID SEC"ÏTE GY'IT{NASTIEK EN TT]RNEN V{AÀRONDER WEDSTRIJDZAKEN
Bij de afgelopen punten reeds aI gesproken over het feit dat we al
ca. 15 jaar meisjes mee wilIen laten draaien in de top, we krijgen
die groep echter niet zo groot, toch b1Íjft dit otrze wens.
PJ: Hoe komt dit
MU: In het, verleden is nieuw aanbod gestagneerd, er was teweinig
opvang voor poEentië1e talenten. Ook was er in het verleden teveel
uitstroom, we kunnen dat maar minimaal ondervangen.
WZ: De visie wijzigt, aIs ik naar Heerenveen kijk dan zt: de
turnhal daar mutvol en is er een hoog niveau.
SH: Visie ten aanzien van het j ong t,alent zotT verbreed moeten
worden, door meer bekend het er aan te geven op scholen.
MU: heL feit dat er jong Lalent is dat in stand blijft. is ai heel
wat.
WZ: Dat is het zwakste argumenÈ van de laatst.e jaren.
MU: de neiging van clubs m.b.t. talenten begeleiding in de rrch-
ting van de topsportgroep, komL niet of nauwelijks van de grond.
Turnschoolmodel daar kiezen we niet voor.
AIs de A-1ijn niet. haalbaar is, dan zou er toch niet za'rt groot
gat mogen vallen. Jong Talent A meísjes die het niet halen gaan
terug richting de C-1ijn. Als we a1s vereniging een groep in stand
willén houden", wezentíjk boven C-1ijn 'aan" ,,riIet we daar exEra
trainerscapaciteiten voor op moeLen zet.Een, maar die zL)n níet op
te brengen.
Diegene die dat jong talent runnen, zien we qua trainers techni-
sche capaciteiten niet langdurig in stand houden.
PJ: AIs je niets kan bj-eden, wat. dan.
VIZ: a1s je wil- investeren in de A-lijn, moet je jong talent aan-
t.rekken.
Voor de grote groep D/C-lijn turnsters hebben $7e gekozen r;oor 2

fu11-t,ime kaderleden en gedegen vrijwilligers in de t.urnhal .

Willen we de A-lijn binnen de club Levensvatbaar maken zouden daar
L2 e 14 meisjes deel van uít moeten maken (dus geen steunpunt
meisjes maar a11een Hazenkamp meisjes) .

Voorwaarde voor dit alles is als er een st.erk geld vragende acti-
viteit is dan moet er in de breedte gegroeid worden
Instuiven en turndisco levert geen geld op.
PJ: Als de A-1ijn dan zoveel geld kost waarom dan niet mee stoppen
en heE geld investeren in andere onderdelen van de vereniging.
WZ: Topsport is essentieel, aIs er geen topsport. is heb je geen
turnhal, d1s je de Eopsport opgeeft blijft de club niet. overeind.
KvA: Topsport kost de vereniging zoveel geld, €o de kinderen van
de wijkzalen draaien voor die kosten oP, wat is er dan nog zo leuk
voor die kinderen.
IfV: ïnstuiven en turndisco.
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De clannen

MU: een stukje topsport.straat,, met kleinere groepen, intensiever
de hal gebruiken, mogelijkheid de betere recreaLiegroepen mee te
laten genieten van de mogelijkheden van de turnhal.
De nieuwe ha1, de helft van de kleine zaal- krijgt een harde vloer
die geschikt is voor aerobics en dans.

op het programnna voor dit aankomende seizoen staat ook de organi-
satie van een plaatsingswedstrijd in april '97 .

ROIID\TRAAG

MD: Vervolgvergadering C-Iijn, naar aanleiding van de vergadering
op lL januari 1,996.
MU: Naar aanleíding van de klachten m.b.L. de C-lijn hebben we de
mogelijkheden op een rijLje gezet en besproken met Soraya, Yvonne,
E11en en Harry wat geresulteerd heeft in een nieuwe indeling.
Een vergadering hieromtrent. is er niet meer geweest.
MD: merkt op dat het hem wel ter ore is gekomen maar Ce andere
ouders weten van niets.

MF: N.a.v. gesprekken van de C-Iijn is Sanne ingedeeld in Ce DiC'
lijn waarom dan D-1ijn.

HvA: E11en is a1s contact.ouder van de F /E/D/ C- Ii j n gestopt en rs
er belangstelling van een van de aanwezige ouders voor een nieuwe
contactouder. IIV-RN en HvA houden contact hierover.

SH: Sponsoring F/E/D/C-lijn mogelijk, mogen we zelf een sponsor
gaan zoeken, we moeten namelijk wel a1les zeJ-f betalen.
MU: tot nu t.oe hebben we sponsors gezocht voor de gehele vereni-
ging maar we kunnen ons best voorstellen dat er een groep is die
een sponsor voor eigen belang wil werven. Wat. zí1n de mogelijkhe-
den en kijk naar de sponsormogelijkheden. Indien er mogelijkheden
ziln dan altijd in overleg met WZ.
HvA: de sponsorcommissie mag eigenlijk wel wat groter zí1n.

TVD: Meerjaren begroting eigen vermogen na 3 jaar fI. 17.000,--
betekend dit dan dat het dan bijna op is.
MU: kIopt,, de begroting is zodanig opgest.eld daL we er in feite
met. die kleine reserve van fl . L7 .000, - het. tekort mee dekken in
4 jaar tijd
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PJ: Brief thuis gehad m.b.E. Hans Koster, d€ hele inhoud van de
brief 1ag niet zó lekker, is heL niet. zo dat privé en werk ge-
scheiden dient te blijven, de Hazenkamp hoort zr-ch daaraan t.e
houden, d€ sancEies kunnen niet door de beugel. Ik denk dat je als
bestuur deze sancties niet op kunt leggen.
MM; datgene wat in de sancties opgelegd is - gedwongen geheimhou-
ding en keuzes maken - keuzes waarj-n kinderen in vastlopen, geeft
een beleid dat het vastlopen versterkt en niet verbeterd.
PJ: GaaE. dit. beleid door ja of nee?
MU: ten aanzien van HK is een beleid uitgezet om te voorkomen dat
de slachtoffers ongevraagd en ongewild met HK geconfront.eerd
worden. constateren we dat er op de een of andere manier ondanks
wat er gebeurd is t.och nog contacten blijven lopen op opnieuw
opgepakt worden door ouders dan gelden die sancties zoai-s beschre-
ven in de brief.
We hebben geconstateerd dat er contacten waren, waE voortdurende
onrust veroorzaakte binnen de A-1ijn. A1s er ouders ziin die
privécontact.en met HK onderhouden betekend dit dat HK figuurlijk
in de groep terechE komt.
I.s.m. mef de hulpverlening overlegt, d€ contacten niet onderhou-
den in die topsportgroep. Al1e ouders lfaren het daarmee eens in de
vergadering en was heE naar ons idee geregeld. Er moest voldoende
afsÉand komen tussen slacht.offers en HK om rust te krijgen. Later
hoorden we via via dat er Loch cont.acten waren die we overigens
nÍet hard kunnen maken, w€ hebben er nog een bespreking aari. gewijd
en gemeld dat. het uiterst onverstandig was om contacten te onder-
houden met HK L.a.v. de meisjes.
AIs het zo zou zj-3n dat ouders van slacht.offers wel contacten
wi1len onderhouden én wij merken dat binhen de groep dan kiezen we
voor de meisjes en dan worden de contacten van ouders níet op
prijs gesteld. We wi11en maximale afstand m.b.t. vereniging en HK

Wat- er gebeurt is, HK heeft zich gevestigd in de omgeving van
Nijmegen, ait is uitermate ongelukkig gekozen, in privésfeer
onàerÉoud hij nog contacten met ouders die veel voor de vereniging
doen, die ook leden van de A-selectie kennen en tegenkomen en naar
ons idee houd dat een risico in wat we niet aan wi11en giaan.

MM: Snapt dit, de kinderen leven met een angst om er open over te
praten (kinderen hebben angst om eruit. gegooid te worden), uit-
gangspunt van de vereniging is begrijpelijk maar angst, geheimhou-
ding is niet begrijpelijk, openheid is veel beter voor het verwer-
kingsproces van de kinderen. Kiezen voor turnen is geheimhouding,
kieZeí voor ouders en praten. Men plaatst vanuiL justitle de
mensen nieC in een andere omgeving. Daar kiest. men voor een plek
waarin het sociale leven doorgang kan vinden. St.raatverbod
stadverbod heefE hij niet aantal vrienden die hem sLeunen heeft
hij heel hard nodig.
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MU: HK heeft heE bestuur gevraagd om een gesprek, het bestuur
heef t hierop niet,s ondernomen. HK zegt het best,e met de meiden
voor te hebben, daarop heeft MU tegen HK gezegd dat hij dus weg
moet blijven. Maar HK kom in directe omgeving van de turnhal en
we1 bij ouders die dicht bij de turnhal wonen.
HK verscheen in Molenhoek bij TPT optreden, blijft daar staan
praten met kaderleden van de vereniging, dat brengt bij de meisjes
ae indruk, iedereen praaE normaal met HK zou er dat wat mis zt)n
meL mij (turnsters) .

Max. opbrengst therapie, of HK weer in de fout gaaL ja of nee?
HK is, blijft, was een wandelende tijdbom, de brief is daarom zo
geschreven en ik za1 met a1le middelen de afstand bewerkstelligen.

IvlD: blijven de sancties bestaan.
MU: Het standpunt van het bestuur blijft zo.

PJ: Mag ik met Jos Zwaan praten.
HV: Ja
MU: De verhalen rond Jos in t.urnblad, zolang er geen aangif te
gedaan is en feit.en op tafel liggen kunnen we er als bestur:r niets
mee.
PJ: Ik wil HK niet goedpraten, maar de kinderen zijn e:' Jr* dupe
van de sancties die er opgelegd zí)n.
HV: We kiezen voor de kinderen.

MM: Het gaat. ten koste van de kinderen, onrusE en angsL . i{et
uitgangspunt. is goed de uitwerking niet.

HV: een jaar verder en HK heeft contact.'met die turnsters, lk wii
dat risico niet lopen.

MM: Kan de aandoening bij HK gienezen worden, 9d praten mec Hli en
met de begeleider.

MU: We zi1n niet bereid om de risico's te nemen i.v.n. n:euwe
praktij ken .

MM: Niet doorzetten, je veroorzaakt een ander gevaar wat veel
groter is, het besluit van het bestuur is een ramp en er is niet.s
te winnen a11een maar te verliezen.

De voorziEter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.


