N0ïULEN van de ALGIÍV|ENI Lr,DIN VTRGADTRING van

Dt

in het N.U.Ve-gebouur aan de Steenbokstraat te

Nijmegen.

HAZL-NKAtYlp,

gehouden op

2I mei 1973

Aanuiezig: 23 stemgerechtigde senirledenl I niet-stemgerechtigd juniorlid en de
6 hoofdbestuursleden.
Afulezig met kennisgeving: mevr. Pluim, de heren van Aken, v.d. Berg, van Hal en
Huisman.

Aanrrrezig:

7 leden van het baseballbestuur (het voltallige baseballbestuur)

i3 basisleden
l::ï::iï: 3:::Hli

5 bestuursleden en leiding qymnastiek

í l3§1,:tïï;":::iinron
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3 leden badminton
L kommissaris
0 leden hoofdbestuur
1. tdaarnemend voorzitter dhr. P.Lecluse opent de vergadering met een van harte
ulelkom aan de aanuezigen.

2.
3.

Iv

notulen van de vorige ledenvergadering u.rorden onveranderd goedgekeurd.
ïngekomen post en mededelingen.
a. Het hoofdbestuur heeft in een brief aan de sektie gymnastiek laten ueten
dat het het beter acht dat de gymnastiek in het vervolq een eigen ledenvergaderinq houdt iopov. de gekombineerde. ïn antuloord hierop schrijft deze
sektie dat hij dit jammer vindt omdat hiermee ueer een stap rrrordt teruggedaan
in het streven naar samenspraak, maar dat zij verder ook geen goede oplossing
zien, omdat gebleken is dat de overige sekties toch niet mee trrillen urerken.
b. Van de Statutenkommissie een schrijven ontvangen, uaarin zij het hoofdbestuur verzoeken om punt 10 (opheffing Raad van Kommissarissen) van de
agenda te schrappen, aangezien de kommissie dit punt momenteel bestudeert,
teruijl het ook financiÈjle konsekurenties met zich brengt.
4. Begroting. De grootste post in de beqroting van het hoofdbestuur is "De
Hazenkamperrr. Er moeten beslist meer adverteerders komen, uant andars moet de
Oasiskontributie drastisch verhoogd uorden.
Dhr. A.Jaspers jr.: De vormgeving van'rDe Hazenkamperrr is een aanfluiting.
Hij zeqt ook dat de schrijvers van de diverse stukjes ulel met achternamen
mogen gaan urerken, zodat iedereen uleet over urie het gaat.
Lrlnd. voorzittar: over de uitvoeri.ng uan. lt0e l-lazenkamperrr is in een vorige
algemene ledenvergadering uituoerig gesproken en de huidige vorm rrlerd toen
door de aanulesi.gen goedgekeurd.
Dhr. Brunet: de sektie baseball laat gratis een jubileumboek maken in een
oplaga van 1500 stuks bij Schipper in de Van Goorstraat; misschien rrlil deze
man ook rrDe Hazenkamperrr gaan verzorgen.
Dhr. V.d.Veqte: de totogelden zijn niet opqenomen in de begroting.
Dhr, Kersten hierop: deze zouden moeten urorden opgenomen in de begroting van
Oe

het hoofdbestuur.
Dhr. Jaspers sr.i zai de totogelden op cJe begroting van de sektilr voet,bal,
zodat het nadeLig saldo ulegqeuerkt uordt.

De vergadering gaat hiermee akkoord.
Penninqmaester dhr. Peters stelt voor dat de begrotingen voordat ze Ín de
algemene leden vergadering komen, goedgekeurd moeten zijn door de }eden
vergadering van de afdelinÍren. Dit is ook in bei.randelinq bij de statutenkommj.ssie.
Dhr, U.d.Klift zegt hierop dat een vergadering die vroeg in het jaar gehouden

ulordt, ueinig leden trekt.
Dhr. Jaspers sr.: er zitten enige telfouten in rje begroting.
Nadat deze verbeterd zijn uordt de begroting door de vergadering goedgekeurd.

-2Dhr. Lecluse stalt voor om de begroting voortaan in "De Hs2s6kampertt te
publiceren. Dit urordt met algemene stemmen aangenoÍnclho
5. Kaskontrolekommissies. Het hoofdbestuur stÈ[t voor: 2 vaste mensen + ]. reserve
voor de tijd van 2 jaat voor alle kassen, en ulel zo, dat er aen roulatie komt,
dus het eerste jaar 2 vaste leden + 1 reservelid, dan het tueerje jaar 1 vast
lid eruit en het reservelid erin; dit,betekent een nieuu reservelid etc.
Dhr. Aartsen en dhr. Grotenhuis zijn momenteel vaste leden van alle kaskommissies. Da afdelingen moeten densen als aanuullinq leveren.
6. Cent,rale administratie. Het hoofdbestuur stèlt voor een begin te maken met
een harmonisatie van de kaartenbestanden van de afdelinqen.
Ívlevr. Van Haf: is er dan nog qeen konkDeet voorstel omtrent de oentrale
administratie?
Dhr. Lecluse: dat is een onmogelijkheid, maar ure gaan er uel langzaam naar toe
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uerken.
Dhr. V.d.Boom: stel een coördinator aan die a1le afdelingen langsgaat zodat
er een gezamenlijk beleid opgesteld kan ulorden.
Dhr. Hendriksen: stel i.p.v. deze coördinator een kommissie aan.
Ívleur. J.Jaspers: stel deze kommissie samen uit het hoofldbestuur en ztn
kaskommissies.
Dhr. Rohn: stel deze kommissie samen uit de sekretarissen + penninqmeesters
hoofdbestuur en eventuee] zrn kaskommissie.
Dit laatste voorstel urordt door de verqairering aanqenonen.
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7. Jubilarissen. Íïej. J.Reedijk krijgt het speldje voor haar 10-jariq lidmaatschap.
Íïevr. J.Jaspers ontvangt uit handen van dhr. Lecluse een ets van Nijmegen voor
40 jaar trour,l aan lle l-lazenkamp.
[Ylevr. Uan HaI neemt het 10-jarÉrn spefdje voor mej. Bogaards in ontvangst, daar
mej. Sogaards plotseling de verqaclering verLaten heeft.
B. Bestuursverkiezing. Dhr. S.Kersten ulordt herkozen als hoofdbesÈuurslÍd, evenrrlelmet de aantekening, dat indien hij uit het gym-bestuur stapt, hij dan ook geen
hoofdbestuurslid meer is.
Llhr, P.Lecluse uordt gekozen tot vice-vooraitter en uel m.i.v.28 auqustus.
tlit iovríIlo de ledenverqadering van de sektie badminton op 2? augustus. Uan is
dhr. Lecluse aftredend en niet herkiesbaar voor de funktie van penningmeester,
noch voor een andere funktie in het badmintonbestuur. i,te afdeling badminton
moet dan ulel ueer een nieuur bestuurslici voor het hoofdbest,uur"leveren, die dan
afgevaardiqde is van deze sektie. Dhr. Lec.l-use zal ook in de redaktie van
I'De Hazenkamperrr gaan zitten en tevens voor I jaar de exploitatie ervan op
zieh

nemen.

9. Klubhuiskommissie' [r blijkt een misverstand te zijn over de k].ubhuiskommissÍe.
De oude kommissie is in het leven geroepen om qeld bijeen te brengen voor de
bouu van een klubhuis. 0ver het voortbestaan van deze kommissie bestaat geen
zekerheid, maar de aktiviteiten zijn in ieder geval stopgezet omdat er
toendertijd geen uitzicht !ras op verr.rrezenlijking.
ÍJe nieur,le kommissie is geen klrrbhuishommissj-e ín de oude betekenis, maar zijn
taak bestaat uit het af en toe organiseren van een leuk avondje om het, gemis
van Ben klubhuis te overbruqgen. Het geld van de r-rude kommissie is er qoq

steeds, groot ! ï 4.700r- en is vastqezet.
l)e nieuue klubhuiskommj.ssie denkt rond september/oktober een ueekend
te organiseren.
Dhr. 3àspers sr.: is dit niet iets te hoog qeqrepen?
Dhr. Peters, lid van de klubhuiskommissie: er zal nog eens over nagedacht
ulorden.

-310.

Raad van Kommissarissen. De Raad ulordt statutair noq niet opgeheven.
Dhr. Aartsen (kommissaris) hierover: er ontstaat n1o BBrl onvollediqheid in de
statuten als je rje artikelen over de Raad nu schrapt.
Dhr. Van der 51oot (kommissie tot herzj.ening) namens deze kommi.ssi-e: uij zijn in
principe voor opheffing, maar er moet iets voor in de plaats komen, ulant als er
gesehillen zijn tussen leden en het hoofdbestuur dan is er tenminste een kollege
dat hierover een bindende uitspraak kan doen. Voor dit kolleqe moeten richtli.jnen
opgesteld uorden. ÍIisschiÉn dat dén of meerdere kommissari-ss=n hierin zittinq

uillen

nemen.

De kommissarissen, die hun funktie hebben neergelegd per 1 januari 1973, krijgen
tot slot als dank voor de door hun beulezen diensten ieder een zi-l-veren
ballpoint met de inskriptie:rrDe Hazenkamp 1935 - 1973". Dhr. Aart,sen, enige
aanuezige kommissaris, neemt de attentie voor hemzelf en Cie voor de andere
kommissarissen in ontvanqst en zal zorqen voor de distributie.

Dhr. Brunet zegt dat hij met het volledige bestuur van de sektie
baseball aanuezig is, omdat:; zij een voorstel hebben. Zij r,lillen n1. dat eLke
sektie rechtspersoonlijkheid krijgt. Boven de sekties zou dan een Raad van
Beheer moeten komen met daar:n uit iedere afdeling een lid. De sektie baseball
tiril zelfstandigheid èn samenu.rerking met de andere sekties. rJit moet nog i.n
details uitgerrlàrkt r,lorden. Ook de kommissie tot herziening zal zich hierin
gaan verdiepen sn er zaf een nesprek met notaris Schouten volgen.
In de najaarsvergariering zaf hierop nader uorden ingegaan.
Dhr. JaspBr6' sr.: bij het punt begroting is de basiskontributie niet vastgesteld.
Dhr. Lec.l-use hierop: deze blr-jft gehandhaafd op Í 3r- per lid per jaar.
Dhr. V.d, Vegte: de agenda moet iets zorgvuldiger opgestald ulorden. Hij heeft
aIs sugqestÍe de hulcliging van jubilarissen voortaan vroeoer op de agenda
te zetten.
I2.Niets meer aan de orde zijnde sl-uit de vice-voorz,itter om + 23.30 uur de
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RondvrdàQr

vergaderi-ng.

Uice-voorzitter,

Sekretaresse, \
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