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,DE HAZESIKAmP'
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sektie badmÍnton

V

Een

Nijmegen ,26-2-t 17

Sekr. F.Teunissen
Goeman Borgesiusstr.lS
NijmeEen

Aan het besiuur van

p.ao Tolhhis L3-09

I'lijmegen

sportveraniging Da Hazenkamp

Geacht Hoofdbestuur,

Naar aanleiding van Uu brief van 2O-2 j.1.p uraarin gesteld urordt, dat het
Hoofdbestuur van mening is, dat zij geen medeurerking kan verlenen aan het opheffen van
de sakt'ie badmintonr uaarna deze sektie ars zelfstandige vereniging (onder een andere
naam) zal verder gaan, clragen rrrij U opr gelet op artikel 34 van de statut'n van
ffDe Hazenkamprtr eEn algemene Iedenvergadering te beleggen vóór 2? naatb rT?,

dienen de volgenda punten behandeld te uordent 
,

t Hoofdbestuur op, de sektie badminton toestemminq te verlenen
vereniging verder te gaan, en a]le rechten, plichten en bezit-

(resp. De Hazenkamp) zar geen akties ondernemen, die de nieuul
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BC HAZENKAIIIP

Aanu. 36 sektie leden 3 HoofdbesLuursleden , 
? sektia bestuursladen

Aoendapunt I
ffiilrttJr heetbe iedereen uelkPm

gadering.
Aoendapunt 2'--- ,,
#-ffiGb"tuiging van Gerard 51a9 voor heL voorstel van de sekLie badminton.

AcendaPunt 3

Aanqenomen

r vertelde clat het sektie bestuur in deze samenstelling 3 jaar bestaat' '

Daarom gaf hij de er,varingen met het HB over deze laatste 3 jaar uraerr Hïj diepte dív'

punten van de convocatie nog eens uit'
0ver het door het HB aan de leden gezonden standpunt van het HB deelde de voorzitter
hei volcende mee: -ór, -:-! ^r Lii-r àa ipunt L - Een xeuie in het verleden gemaakt hoefL niet, artijd de juiste te zijn.
punt 2 - lr1aarom vraagL het HB zich in de ALV van B nov. dan af o§ ue ue1.9oo" moeten

gaan met rje Hazenkamp? Het Dagelijks Bestuur bestaat nu alteen uit een uoo[-

of ssl<tie bestuursleden r,reL in allerlei jubiLeum kommr moeten

daan zij klagen over het opzadelen van allerlei zal<enr

en gaf in heb kort ureer heL ulaarom van deze var-

ziLter en Penningmeester'
punt 3 - Is heè-t{B dit ne[ Ha niet gebleken toen sektÍe badnrinton in !e ALV van, I n3Y'

ji. vóór liquidatie van de t-lazankamp stemde? In div vergaderingen rnet het HB

heeft heb sekLie bestuur of rn verbegenuloordiger het hoe en uJaarom van het

uittreden uit de doel<en gedaan'
punL 4 - Leden kunnen plezierig en onder verantuoorde leidinq sporten uannBBr er ean

goed bestuur is. Dab bes[uur moat niet ulorden overbelasb door b.v. een HB' In de

sektie badminton ondarvóndt geen enkel 1id last van het l-lB orndat het sektie-
bestuur a1s buffer dient.

punt 5 - ook nu functioneert de sektie ba,Jminbon goed. 0m dit te kunnert uaarberSan

trlijven uaarborgen is het voorstel'uit, de Hazenkamp te stappen.
punt 6 - Hoe kan het HB de continuiteit van"de vereniging r,laarborgen aIs ze zelf in

haar eigen bestuur steeds vacante functies heeft en de voorzitter op non-

actief staat.
Het HB speelt in hun adVies op sentimenten. Der leden spobten om hun sporL fr en niet om

de naam van hun cIub.
Han Franken (voorz.HB): Vertelde van geen problemen met de set<tie te uleten en zei dat
rffi;ir Het emotionetó besluit uit te treden stoelt op een ervaring van slechts 3 jaar.

Dit staat in geeÀ ver5ouding tot de 50 Jaar dat de Hazenkamp bestaat. De ;Joor de sektj

voorzitter genoemds fg-i-ten interesseren'' d* reden niet. Het, is het verschiven van sport!"
zaken naar formele zal<en. fr is door de voorzitter een grote autonomie aan de sekties

;il;;";-, jaar gel-eden.. Hiermee uaren arfe sel<t,ies accóord. Hii ondervond ureinig loya-
liteit van sektie badminton in de samenuerking met het HB.

L;;;;-n"ria-(rià)r vindt dat onzakelijke arqumenten uorden gesteld in convocatie sektie-
bestuur en zeker in het standpunt van hel H3. Vooral in deze laattse zijn

geen kernpunLen te vinden. [rJat zijn nu de konseku.renties van het zelf standig
àoorg""n en die van het blijven in de Hazenkamp?

Ben Vermeulen ( 6ek'cievoorz. ) :

lJanneer rue zelfstandig doorggan nemen ue de rechten en plichten over van het

HB. V.u.b. de districiskomp.izijn er geen problemen. De teams kunnen in hun

klasse doorgaan. V.uJrb. bondst<omp. is dit afhankelijk van de r,lijze van uittreden'
Het HB kan ónze plaats vast cLaimen in de bondsvergadering' Alleen, hoe

rrril zij dj.t t:aarmaken uanneer de leden met ons mee gaan? lrJanneer het HB

' de zalen aanhoudt, rr.rorrjL het moeilijl< voor ons al s nieuue vereniging zalen

Le krïjgen. Gaat het HB acc. met ons voorstel, dan geen problemen.
tJij a1s sektie bestuur r,lillen de belangen van de leden qeulaarborqd blijven
z.ien. lJanneer het spelan van de leden in gevaar komt dan blijven ue in de

HazenkamP.
trjim vd Klift (fia):

Vraaqt zich af
' zitten, temeei
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Ben Vermeu[en:
Zoals ook het HB ueet, is het moeilijk aan mElnsen te komen, dua moeLen sektie-
bestuursleden diL doen.

Simon l(erst,en ( Ha ) :
Hoe stelt het sektio bestuur zÍch een nieuure vereniging voor met minder uerk?

Ben Uermeulen I
Het rrlerk doen ue dan zonder tussenschijf (= het HB)

trlim vd Klift
[Jat uordt, in convocat,ie met punt g bedoeld?

Ben Vermeulenl
a) Het clubhuis. Iets uraar ue als sektie totaal geen belanqen bij kunnen hebben
omdat dit veel te de;centraal 1igt. trJe moeten uel bijdragen in de evt. kostenr
b) Ue statuten. tlij hebben er al-le bei"ang bij a1s sektie dat deze eindelilk
boven tafel komen.
c) In de laat,ste ALV van I nov. j1. koos de meerderheid van de loden voor do
naam Hazenkamp en niet voor de inhoud ervàftr

Han Franken:
Demokratisch is door de ALV besloten cie statuten in de ljskast te 1eggon.

uim vd Klift:
lJaar zijn de door het HB beloof de richttijnen?

Han Franken:
Een van de richtlijnen uas: Grote autonomie aan de sekt,ies.

[Jim vd KIif t:
StàIt dat deze autonomj.e verkregen is door het, niet goed functioneren vanhet HB. Het is ool< moeilijk samen uerken met een sterk urisselencj ll{j en sektie-
be§!ur:r. Uit het geheel bespeurt h'rj een ulan broutrlen ten opzichte van het HB.
hetgeen niet dà reden mag zijn uit te treden.

Ben Vermeulenl
Een motie van uantrouuJen is niet haalbaar omdat, LJe geen vervangende HB -]eden kunnen aanbieden

Ueoruit-b*ijlt§-deÈ-sekè*e-bedm*nëen-z*eh-niet-leyeai-opetelt-€en-ep**ehàe-ran-heö-l{gg
Ernest Spanjers(Iid):

tdaaruit blijkt dat sektie bacJminton zich niet loyaal opstelb ten opzichte
van het HB?

Simon Kersten: Re
Recent uoorbeeld: Sektie badminton vraagt buiten het HB om een subsidie aan
voor het ftariken toernooi. ----, --

Diny Helsper (lid)l
Niet het sekt,ie bestuur, maar dettoernooikomm. heeft deze subsidie aange_
vraagd.

Ernest Spanjersl
lJaarom besLaat er een sponsor uit,sluitend voor In bepaaldr sektie? Hoe valtdit te rijmen met de gedachte aan Èen omni-vereniqing? Het is toch iq) Àat af-
gemeen belang een sponsor voor de hele Hazenkarnp te hebben?

Han Franken: Alleen die bepaalde tak van sport rrlordt gesponsord. nel is een zaak vandie betr. sektie alLeen.
Louis Hoofdt.

ldaarom moet dan de subsidie aanvraag voor ons toernooi via het Hà lopen?Simon Kersten:
Sponsering geschiedt ool< via het HB.

Joop Grotens (tio)
Vindt dat het HB nu een eindelijk zijn eigen f unctie moet uaerQ€veor De ]eclenmoeten dit toch zeker tueten? Kan het HB punben noemen uaaruj.t blijkt oai-r,rÀ afsomni verenÍginq bestaan?

i-ian Franken:
Niet het HB bepaalt de sLructuur, maar de ALV. De Laabste 3 jaar heeft de
ALV beslist dab het HB moet blijven bestaan.

Han Helsper( Set<tie best. )
De sekties hebben grote autonomie. lJaarom dan

Simon Kerst,en:
HeL HB verzorqt subsidies-huurt zalen-regelt

Bert Jokhorsr (fia): ,

esn HB?

zaken beLr. betaalde Lrainere etc.



Uiartneer de l-eden voor uibtrerJen zijn, nraar hnt l1B t,eqen, dan roept het eektie-bestuur via lret HB een buitengeurons lecjenvergaclerinó ( ÀrV ) Aileen van de qe-

Louis,r""l31" 
llazenkamp'

lJaaront blUft de Hazenkamp als omni vereniging bestaan gezien de grote auto-
nomie der sekties. Voorstel is niet uit te t,reden, maar a1s onrnÍJereniging
de st,ructuur rr;ijzigen in cjie van eeri federatÍe .

Ben Vermeulen:

-3-

lloe handel t he t se}< tiebestuur ruanrreer llB
Ben Vermeulen:

tegen yittraden bIíjft?

de structuur van da
' Extra schijf . t-let
6een regels, aI

af te uachten (vóór 1 mrt. à.s. )

div. problemen te prat,en. Samen

a1.3 jaar proberen ue als sektiebestuur te sreutei-en aan
Hazenkanrp. trie zitt,em al 3 jaar met de last en balrast, van
HB bepaart maar geen standpunt, steeds maar u,eer uitstel.
3 jaar lang. ftju raal<b ons geduld op.

Simon Kersten:
ZoaLs in de laatste ALV is beLoof d uordt in de i<ornende ALV een st,ruc tuur-
rrrijz igíng voo rg este.lcJ.
GymnasLiek is vosr een omnivereniging rnet éón totaal bestuur.Sektie baseball *s-vaer uril heb HB onderbrengen bij ,n ,",.ii".sektie badminton koos in de laatste ALV uit een aàntal ,og*ii3xn"cien dia van \-,het liquirJeren. 

v!'- r'|rvYe4u'\r.su'rr uÀE

Han Franken:
ToL voor 3 jaar groeide de cLub uiteen. Ik uerd voorzitter orn rnet instemmingvan de Leden de samengróei te bevorderen en begriSp oaarorn-ni"t ir*t-"iunrountvan het sel<tie bestuur. 0p deze r:Lijze kan het HB nÍet samenr"rk*n ;r; 

-;; 
sekties.HB-leden Lreden af omdab ze tereurgesteld zijn Ín;" 

";r;;;;;;;ii;;"sekties.Vandaarootr<hetgerege1dnietvo]-t,a11igzi.1nvaÀ;;;'lB]
Ben Vermeulen: lJ

Nog steeds geen ziensrr.rijze van he L, HB gehoord.
carL tvicotaas (li a): '-

[lenst sternming ö

\la stemming zijn 32 leden voor uigLlglel1_§-n? leden teoen.

Het |'lB prevaleerL de bel-angen der leden en ulil niet nu emotioneel besrissenrlle beslissing za1 genofien urorden in lret belan3 cier oaJminbonreden. vra.agt1/r dgn. bedenk tijd.
Ben Vermeulen:

LJij uilIen aIs sektiebestuur volgens art.3zr een ALV bijeen roep6orHuib Snijd"rs (1id ) :
Vraagt, stemming: a ) of nu ALV bijeen roepen

rta stemmins u,ordt besloren J*::;-;";'lÏlrÏurl:';:ï';;
Han Franken:

Het llB is bereÍd nret, het seÍ<tiebestuur over
moeten uJe maar een oplossing zoel<en.

Ben Vermeulen:
De ledenvergaclering l<oos voor

Niets meer aan de orde zijnde r:rerd de

uittreden.0ns uitgangspunt is nu heL uittreden.

vergadering door de voorzitter besl"oton.

De sekretaris,

Frits Teunlssen
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Sekr. F.Teunissen
.i,Goeman Borgesiusatr.r 13,.,,.;1

Nijme gen

, Aan het Hoofdbestuur sportveleniginq 0e Hazenkamp :

, In éhtrrloord op Uru echrijven'hierbij de namen en adressenlijsf,,rvan de
.t:

28 ondertekenaars van de op 26-2 j.l" door onze sektie aan U gezonden brief.
.\§/ Zoals telefonisch door U besproken mei Ben Vermeufen heefL de aan

;, U,gezonden copie haar rachtsgeldigheid en is het Cus niet nodig nog eens het ori-

V.u.b. de opgaaf van Leden die langer dan 20 jaar lid zijn, moet ik,dl vdlt JËuEll uJ-ë tdrigYt uétl éu.

. r.. ..

..'.die.20i5aarof1anger1idzijn.(oiturljr't..:poknietuitdedoorhetl]oofdbestuur
:..!4"ÉmiEE : @l::gejkgd B n a an' on s € ve rg e d r a gofit'e okjhaiimi n i.b tra ti e ) .

, ' Tenslotte benadrukkerl. uij met klem dB i-nhoud van de ap 26;-2-t7? door

onze sektla aan U gezonden brief, Qe,tr.. de buiteng'éruone.Algemene Ledenvergaderinq.

U'

Frils Teuniesen

1tr,rr,!.;"r",r \
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D.J.KorstanJe
HeiJhoret e936
Nl,Jnegen

Aan d.e buitengewone algefiene ledenvergaderiag van ti De Ilazenka.mptl
tlijno Danes ea Heren,

Zeer tot uijn spijt kan ik de buitengewore algenene Ledenvergaderíag
van llw ea miJn vereaiging hedeu niet bijwor€rlo

Enigszíus geeehokt vernan ik het bericht aLs uou de sektie BadnLntoa
het verLangen hebben om a1s een zelfetand.ige eeaheid verd.or te wiLLen
gaan.
Beste mensen dit kaa ea tsag nLet geb€trrëBr rk voe]- pe niet geroepea
om een lang verhaaL op te hangen aan deze yoor d.e totale tr De ï{azeakauptt
tosh weI ernstlge zaak. Ik acht het hoofdbesteur zeer seL in staat d.eze
gedaohtengaag van de sektie Bad.nintoa het boofd te bÍed.ea.
HiJn ínnerliJke sten zegt heel ctuídelijk !f§§ tegen ilit - Lk zeg het vsor-
zichtLg - saanzinnige idee.
Ik veruacht ea hoop d.at het gezonde verstaad tsag Brevalerea bovea het
mísd.er gezonde chauvinismel en d.at alles bLiJft zoaLs het waso
Eea vruohtbare en positieve vergadering wenst 1I toe

D.J.KorstanJe



li
Nijmegcn, 28 maar t 1g7?. W

Zeer geacht Hoofdbestuur,

A}lereerst moet ik u'mededelen, dat het ona ten Leerste spiJtl
dat wiJ, Marion en ondergetekende, niet aanwezig kunnen ziJn
op de buitengewone algemene ledenvergaderi-ng ven dinsdag 2!
maart aanstaande

qit mag miJ er echter niet van ryeerhouden om enkele opmerklng-en ten aanzien van tret tiJdens deze vergadering te nemen be-sluit te maken. rk heb miJ beperkt tot de Juridisctre aspectenvan de zalk, omdat ik de overtuiglng ben toegedaan, dat u,beter dan uie ook, de morele en verenlgings-lechnisctre kantenervan zu]_t kunnen beLichten,
ALs grondmateriaal heb ik de statuten en het huistroudelijk
reglement, zoals die ziJn vervat in het bekende n6roene boekJeigebrulkt.

MiJn eerste opmerking betreffende het verzoek van d.e 25 ledenvan de sectie badminton is van algemene aard. Mijns inziensis het een met de aamenwerkingsgedactrte, die toch essentieelis voor verenlgingen, strijdis- verzoek. rHet leggen wan een bomonder een vereniging(safdeling), is géén ..r"rrràikingsdaad,
maar veeleer een daad, dle getuigt van een houding, dle neer-komt op het zich wil-len onttrekkén aan de werantwoordeliJkheid,die elk lid teï opzichte van de vereniging draagt, De meestnormale gang wan zaken is, dat leden, ài-e het niei ""rr" zijnmet de ziene- of tranderwiJze van tret verenigingsbestuur, ditbestuur via een motie van rrantrouwen dr.ringen tót aftreden.Door het vervolgens bezetten van de ontstane va.catures kunnendie leden/lndieners van de motie van uantrouwen blijk gevenvan een positieve insteJ-lJ-ng tegenover de verenigir,à.
De a.nderer meer specifieke opmerkingenr die ik wil praatsen,heb ik hieronder puntsgewijze samenlevat.

1" Het verzoek van de ?is r-eden is m.i. in strijd met het doe1van llDe Hazenkahpx, dat l-mmers in artikel 3 ,"r, d" eta.tutenals volgt omsetrreven staat: nde vereniging stelt zictr ten doelhet bevorderen der rictrameliJke 
"r, g"eitelijke ontwikkeling,de karaktenrorming harer l-eden en de onderlinge gemeenschaps-ain . '.i. Een beslult tot a.fstoting van een sectie kan nochin overeenstemming zljn met de bevórdering van de lichamelijkeen geesteliJke ontwikkeJ-ingr xroch met het bevorderen van deonderllnge gemeenschapszin binnen trDe Hazenkamp, . fntegendeel-l

2. Moctrt een dergelijk besluit naar de mening van tret bestuurevenwel- toch met het doel van iDe uazeffien zijn,dan di-ent men rloi. dit besluit te kwalificeren als een besrulttot gedeelteliJke ontbinding van de vereniging, waarop artiker6 wan de statuten analoog van toepaesing is.Àrtikel 6 eist voor zorn besluit à"r, ,.erderheid rvan ten min-ste 2/) van het totaal der stemgerechtigde leden als bedoeldin artlkel 15t. Een eenvoudige àtatrrt"rrtrijziging conform arti-kel Jl ka'n de werking van artr-kel 6 niet belenrm€rorlr



3. Daarbij dient de vereffening van de zaken van de vereni-ging6afdering) ingevol-ge arttker 6 door tret bestuur of eenepeciaal daartoe gekozen commissie te geschieden. Het overblij-vende sal-do zal ten bate van een instelling in de gemeente
NJ-Jmegen, welke de doelstelli.ng van rDe Hazenkampi tret meestbenadert rkomen.
Aan een ewentueel, naar aanleiding van het verzoek van de 25Leden genomen bedluit van de algemene vergadering om de op terichten zeLfstandige vereniging alle rechten .r, pti.rrten vande eectie badminton over tg laien nemen, zaL het bestuur ofdÍe commissie nooit. uitwoerJ-ng kunnen geven.
rmmers een badmintonvereniging rreeft eÀn dergellJke ruimedoeJ-etel1ing, zoaLs dle zictr óp grond van de statuten van iDe
Hazenkampx treeft ontwikkeld, nielo
4. Overigens zou ik het bee 1sp" rrril]-en wiJzen op de lzeet rlLmgeforrmrleerde bevoegheid, dle traar ie toegekend in artikel 3uvan het huishoudelijk reglement.

Tot zover nijn Juridisch getinte opmerkingen.

rk ben de mening toegedaan, dat dit ingezonclen stuk eigenlijkoverbodig zou moeten zijn.
Niet het feit, dat de statuten zíct, verzetten tegen een besluitlzoals dat is voorgesteld door enkele leden van dà sectie bad_minton, maar het gezonde (verenigings)verstand dient de door-slag te geven.
rk spreek dan ook de hoop uit, dat dit gezonde (verenigings)-,"1:tand zegewiert en wens u dienovereenkomstig een auccea-volle vergadering toe.

Met vriendelijke groeten,

Groesb . dr,r.wg J

NiJmegen.


