
S.V. De Hazenkamp, sektie Honk- en Softbal.
Verslag van de ledenvergadering l7 november 1998.

Aanwezig 11 stemgerechtigde leden, daarnaast is van het bestuur aanwezig Jaap van der Plas, Elsa
Weijenberg en Simon Kersten (notulist) aanwezig. Max Bohsack is afivezig.
Bericht van verhindering: Sjoerd Kemperrnan, Hester Walg, Ted de Laat en Ton Bosman.

Doordat de secretaris afwezig is rnist het verslag van de vorige vergadering waarvoor excuses.

Post en rnededelingen;
Van ouders van leden van het team Indians is een, met redenen omkleed, voorstel ontvangen om de
ereknuppel dit jaar uit te reiken aan Peter van den Dool. De vergadering gaat hiermee accoord, de
uitreiking zal plaaÍs vinden tijdens het slotfeest.
Met de gemeente wordt zowel schriftelijk als mondeling overlegd over maatregelen om de situatie
van de velden te verbeteren. Hierbij wordt tevens gesproken over een back-stop op het voetbal-
trainingsveld t.b.v. het Jan van de Vegtetoernooi en de toekornstvisie t.a.v. een derde veld.
De vereniging heeft inmiddels twee oud-papierwijken. De opbrengsten worden vooral besteed aan
sporttechnische zaken zoals opleidingen e.d. Inmiddels zijn 12leden aangeschreven voor deelname
aan een pitcher-catchers school. De kosten worden betaald uit de oud-papieraktie.

Begroting:
Elsa licht de begroting toe in relatie tot de kosten over 7998,voorzover deze inmiddels bekend zijn.
Het ledental blijft iets achter bij de prognose. Reiskosten 1998 vallen door allerlei kosten verhogende
factoren lroger uit dan begroot. Het Jan van de Vegte toernooi zal voortaan niet meer winstgevend
zijn. Desgevraagd wordt aarlgegeven dat De Hazenkamp dit hoofdklassetoernooi in elk geval wil
continueren omdat dit vele positieve effecten voor de vereniging tot gevolg heeft.
Ton Hollernan geeft aan dat energiekosten en thee voorziening met resp. / 1.000,- en f 350,- moeten
worden verhoogd. Daartegenover staat dat de inkomsten van de Pirats zijn vergeten en de senioren -

contributie foutief is weergegeven. Deze was f 365,- en wordt Í 380,-. Door deze verhoging van
inkomsten en uitgaven blijft het resultaat gelijk. Met deze bemerkingen wordt de begroting
aangenomen.

Bestuursmutaties.
Het bestuur van sektie en tevens de Honk- en Softbalvereniging De Hazenkarnp in oprichting bestaat
uit Sirnon Kersten (voorzitter), Max Bohnsack (secretaris), Elsa Weijenberg (penningrneester), Jaap

van der Plas (technisch coördinator).
Simon geeft aan dat de vorig jaar voorgestelde commissiestructuur nog niet helemaal uit de verf
komt. Met name aan de kant van de primaire taak van de vereniging, de verzorging van de sport, is
het aantal inzeÍbare mensuren veel te gering. Er moeten daarom lneer mensen toetreden tot het
bestuur of een op te richten TC zodat de primaire sportverzorging de aandacht krijgt die hiervoor
rroodzakelijk is. Desgevraagd antwoord hij dat hiennee niet bedoeld is de TC die vorig jaar is
voorgesteld, zou bestaan uit jeugdcoaches en zich voornamelijk zou bezighouden met selecties van
leden. Bestuurlijke inzet schiet op dit punt te kort en dit kan en mag niet rusten op schouders van
slechts één persoon.

Rondvraag.
Ton Holleman memoreert dat in 2000 de sektie Honk- en Softbal 50 jaar bestaat en vraagt of hier wat
aan wordt gedaan. Simon verzoekt iedereen, en met name de evenementencommissie, hierover zich
een idee te vormen. In het voorjaar kunnen plannen en de daarbij behorende financiering worden
ingezet.In de begroting is er geen rekening mee gehouden.

Frits Verhagen vraagt of er, voorafgaand aan de wintertraining, nog een instructiemiddag of avond
voor coaches wordt georganiseerd. Aangegeven wordt dat er nog weinig duidelijkheid is over wie
volgend seizoen als coach wil functioneren. Frits wil aan een dergelijke instructie graagzijn
medewerking verlenen.
René Kernpennan vraag! of er contacten zijn gelegd voor externe p/c training. Het bestuur heeft
hieraan nog weinig tijd kunnen besteden en is hierin dus nog niet geslaagd. Hem wordt gevraagd

hieraan mee te werken.
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