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Aanwezig van hoofdbestuur: Simon Kersten, Jos van den Biggelaar,
MaÍin Uittenbosch, Micahel Veder, Ben Katuin.
Afwezig met kennisgeving: Ton van Houdt, Frans van der Heijden,
Rosalien Walg.

35 stemgerechtigde leden en 4 niet stemgerechtigden.

l. Opening. De ontvangen post wordt doorgeschoven naar punt 12.

2. Verslag vorige ALV. Verslag niet uitgewerkt, slechts I onderwerp: bouw clubhuis. Het verslag zal
alsnog worden uitgewerkt voor het archief. De ALV gaat hiermee accoord.

3. Huldiging jubilerende leden.

10 jr.lid gymn.: Nicole v.d.Berg, Sjanie Donker, Maaike Hopman, Nienke Jansen, Henk
Kaaks.

10 jr.lid honkbal: Paul Bosman, Edwin de Bruijn, Marjo Casteleijn, Fien Gieben, Ans Holleman,
Ives van Leth, Jonathan Walg, Maartje Willekens.

10 jr.lid korfbal: Harmen en Bart lrusink, Yvonne en Martijn Ophoff.
25 jr.lid gymn.: Greet Brugman, Henk Kloen, Trees Stoep, Wim Zegers.

40 jr.lid gymn.: Hetty van de Velden
40 jr.lid honkbal: Han Casteleijn
50 jr.lid hoofdbestuur: Iete Hendriksen, Lo van de Sloot.

3a. Max V/alg wordt voorgedragen als lid van verdienste o.a. voor het 10 x organiseren van boekenbeurzen
en veel andere aktiviteiten. De vergadering gaat hiermee accoord.

4. Jaarverslag 1995-1996
Er was helaas geen tijd om het tekstueeljaarverslag voor deze ALV af te hebben. Bovendien is dit nog niet
van alle sekties ontvangen. Het zal in de volgende Hazenkemper in verkorte vorm worden gepubliceerd.

5. Financieel verslag 1995-1996

Gepubliceerd in Hazenkamper pag. 5.
- hoofdbestuur maakt weinig kosten, m.n. administratie en drukwerk
- in hoge balansbedragen zijn bedragen opgenomen die het gevolg zijn van bouw clubhuis
- verlies veroorzaakt door het teloorgaan van de sektie badminton
Geen opmerkingen vanuit de vergadering waaÍmee het financieel verslag goedgekeurd wordt onder
voorwaarde goedkeuring kascontrolecommissie.

6. kasverslag en benoeming kascontrolecommissie
- Jos van den Biggelaar trekt de kar als toekomstig penningmeester

- kascontrole nog niet volledig uitgevoerd
- Martin van lrth geeft zich op voor kascontrolecommissie. Extern heeft het bestuur

Theo Jacobs bereid gevonden (heeft ook meegewerkt aan de problematiek bouw clubhuis en BTW).

De cie zal de financiën controleren van hoofdbestuur, ledenadministratie, badminton,
gymnastiek/turnen en exploitatie turnhal

7. Bestuursmutaties
- Rosalien Walg en Frans van der Heijden hebben beiden afscheid genomen.

- Jos van den Biggelaar is reeds benaderd en wordt deze ALV benoemd.

Vergadering gaat hiermee accoord. Hrj gaat de penningen doen, maar heeft de boekhouding uitbesteed aan

Frits Beynon.
- Michael Veder neemt zitting in HB namens de sektie honk-softbal, Ton van Houdt

(voorheen in HB namens sekÍie badminton) blijft ats lid.
Paul Janssen: waarom zijn Rosalien Walg en Frans van der Heijden opgestapt?

Wordt doorgeschoven naar punt 12.



Koen van Alebeek: Geen vertrouwen in sektie bestuur, dient op te stappen.

Paul: van Alebeek ontslagen wegens kontakt met HK. Wat doet u met Yvonne van Seventer die een

arbeidscontract heeft? Bestuur mag niet treden in de privé-omstandigheden.

Vraag: Wat verstaat u onder "het tot een aanvaardbaar niveau terug brengen' (ontslagbrief Koen van
AlebeeD.
M.U.: zodanig dat handelen van leiding/werknemers niet geassocieerd kan worden met de vereniging

Simon: Probleem zit in de relatie leden - sektiebestuur.
M.U.: HK veroordeeld en vrijgelaten. Hij heeft zich - zonder reden - gevestigd in de buurt van enkele

slachtoffers.
Paul: Wie van het bestuur van de Hazenkamp bepaalt waar hij zich kan vestigen?
M.U.: HK heeft contacten gelegd met de A-selectie. Na overleg met ouders van A-selectie is het algemeen
gedragen standpunt: Geen contacten met IIK, óók in privésfeer onaanvaardbaar!

Paul: Sektie bestuur had eerder in moeten grijpen.
M.U.: Besluit dit voorjaar. Binnen de vereniging, waaronder vrijwilligers TPT liep een aantal contacten met

HK. Het sektiebestuur was niet gelukkig met deze contacten. Bestuur heeft geen actie ondernomen omdat
men hoopte dat het probleem zou afnemen. Toen kwam de Molenhoekdag waarbij HK duidelijk zichtbaar
contacten heeft onderhouden met leiding. Hiermee werd de - ongewenste - schijn gewekt dat HK acceptabel

zou zijn voor de club. Toen heeft het bestuur actie ondernomen. CIub kan het zich niet veroorloven via
kader geassocieerd te worden met deze trainer.
Standpunt bestuur: privé-contacten kunnen niet worden verboden, maar zijn niet verenigbaaÍ met
(leidinggevende) rol in de vereniging. Z* betreffende Yvonne wordt eerst met haar besproken.

Vraag: Welke last hebben jullie gehad van Molenhoekdag?

Antw.ALV: kinderen hadden er problemen mee!

ALV: Niet teveel praten over jezelf, volwassenen, je moet denken aan de kinderen!
ALV: Door de houding van het bestuur zijn meer kinderen getraumatiseerd dan door de affaire HK.
ALV: Kinderen worden in verwarring gebracht.

Wim Zegers: Club heeft integer besluit genomen m.b.t. veiligheid slachtoffers, mede na overleg met

afdeling topsportbegeleiding NOC*NSF, die adviseren elk kontakt te vermijden. Ook zij kiezen g!91 voor de

dader, maar voor de slachtoffers. Maximale rust en veiligheid!

Simon: Is voldoende getracht tot een aanvaardbaar compromis te komen? Ondanks alles wat er gebeurd is
toch trachten tot een compromis te komen?

Simon: vraagpunten:
- 1. Was/is geen compromis mogelijk? Sektiebestuur overlegt.
- 2. Hoe denl:t het sektiebestuur het veÍrouwen van de leden terug te kunnen winnen? Sektiebestuur

overlegt.
- 3. Wat gebeurt er met Koen en hoe wordt situatie met Yvonne opgelost, m.a.w. mag het bestuur zich
mengen in het privéleven van leiders en leden?

Wim: wil tijd om met ouders te gaan praten.

M.U.: Hij heeft geen argumenten gehoord die een verandering in zijn persoonlijk standpunt met zich

brengen. Mocht het sektiebestuur in meerderheid afivijkend besluiten, dan kan hij daar vrede mee hebben,

tenzij voor hem acceptabele grenzen worden overschreden.

Simon: Voorstel om op korte termijn te overleggen om tot een oplossing te komen. Dat houdt o.m.in:
- een gesprek tussen direkt betrokkenen, zonder tussenkomst bestuur

- hieruit kan vooÍvloeien dat men het onderling eens is

- er ontstaat dan een situatie waaraan het bestuur zich dan moet conformeren



Paul: Motie van wantrouwen jegens sektie bestuur
Simon: Motie van Paul aanhouden tot na eerder genoemd gesprek

Koen: Betrokken ouders en leiders hebben geen conflict. Verandert een dergelijk gesprek het besluit van het

sektie bestuur?

ALV: Indien het hoofdbestuur in overleg treedt met het sektie bestuur, bent u dan niet bang dat u uw
nieuwe penningmeester kwijt raakt?

Jos: Ik ga niet zo maar weg!

Besluit: Gesprek tussen betrokken ouders en leiders die kontakt hebben met HK
- ouders van slachtoffers
- ouders die problemen hebben met het feit dat leiders in privétijd konta}t hebben met HK
- leiders die kontakt hebben met HK

Wie bij het overleg aanwezig zullen zijn, wordt in onderling overleg na de vergadering vastgesteld.

Wim: Bij dat gesprek dient ook iemand nÍunens de leiding aanwezig te zdn.
Paul: trekt zijn motie (voorlopig) in.
Koen: Na dat gesprek moet op korte termijn worden nagedacht over een oplossing.

Binnen welke termijn moet er een beslissing zijn?
Simon: zo snel mogelijk, maar het betreft een delicate zaak waar voldoende tijd voor moet worden
genomen. Van belang is wel dat ook het sektie bestuur daarna binnen een redelijke termijn beslist.

Notulist Michael Veder



sportvereniging
''DE HAZENKAMP''

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1928

Ingevolge het besluit van de
algemene ledenvergadering van

11 november 1996

is met ingang van heden benoemd tot

lid van verdienste:

Max lltlalg

Nflmegen, 11 november 1996

het bestuun

Simon Kersten
voorzltter

Jos van den Biggelaar
pennlngmeester
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