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Betr,l bestuur 3.C. de Eazenkamp.

Mijne Heren,

ÀLs Eoofdbestuur van de oronl-sportverenigÍng frDe l{azenka.uprt hebben
wlJ tot onze spiJt moeten besluiten het bestuur van onze sektie
bad.niinton met lngang van hed.en te ontheffen van aLle bestuurstaken
d.1e zi j voor 3.C. d.e }lazenkamp uitoefend.e.

De reden van dit besluLt ligt 1n het felt, dat genoemd. bestuur ond"er
d.e led.en van 3.C. èe Ëazenkanp een aktÍe voert on Led.en te werven
Yoor een nieuw op te richten bad.nintoncLub in Nijnegen. Eet lloofd,bestuur
van ilDe Hazenkamprr heeft het vertrouwen in het bad.mintonbestuur opgezegd.,
omd.at d.1t d.oor bovengenoemd.e aktie ernstige lnbreuk heeft gepLeegd. tegen
een besl"ult van d.e Àl-gemene Led.envergad.ering om sanen met een kommlssie
van goed"e diensten en het hoofd"bestuur te proberen een oplosslng te
vi.nden voor d"e problemen Ín d"e samenwerkÍng tussen d.e beide besturen.

HoeweI zich d.emissionair beschouwend., had. het badnintonbestuur boven6len
aan d.e Àlgenene Led.envergadering toegezegd. tot het eind.e van het seÍzoen
(ultimo nej- 1977) ae tetangen van B.C. d"e Hazenkamp te b}ijven behartlgen.
Door d"e ond.ernomen wervingsaktle (welke reed.s vó6r d.e eerste bijeenkomst
van d,e komnissie van goed.e d.iensten in het gehelm was gestart) heeft het
badmintonbestuur een door de leden genomen (democratisch) beslult
genegeerd. en haar ged.ane belofte aan de led.en gebroken.

Eet zal U d.uidelÍJk zljnl dat wíJ als gevoJ-g van ons besluit volIedig
afstand. n6men van alle aktiviteitenr die d.oor het beetuur van d.e nj-euwe
vereniglng rrMarikenrr word.en ond.ernomen en nog verd.ere naatregelen tegen
d.eze ex-bestuursLeden overwegen.

Ïnmiddels ie door ons een interin-bestuur gevormd. dat tle lopende zaken
van het seizoen t976/t97'l zaL afwikkeLen en d"at zich reed.e voorbereidt
op het badmlntongeizoen L977/L978. !trij verzoeken u voortaan al-le
korrespond.entle t,e zend.en aanl P..ï.lecluse, Pa.ter Bpugmanstraat 9, Nijmegen.
Sovend.len verzoeken wj.j U er goed"e nota van te nemen, d"at net jaarfijTs
terugkerend.e rllariken van Nieuweghen-toernooif een sportevenement is,
d.at d.oor rrDe Hazenkampil word.t georganiseerd. en dat geen and-ere vereniging
aanspraak kan maken op d.e organisatie vaJl een toernooÍ ond.er d.ezs naam.

Aan het Sestuur van de
Ned.er1and.se Sadminton Bond,
p/a sekretariaat N.3.3. e

Spaarne LJl
ï{aarLem o -
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Tenslotte wÍlIen wiJ u onze teLeurgtellÍng uÍtspreken over d.ezc
ontwikkellng Ln onze badmintonafd.eLlng onèat wlJ van nening ziJn,
d.at d.oor d.e gevolgtle ha^nd.eLwiJze van het vroegere badtmintonbestuur
nooh d.e verenÍgtng rrDe Eazenkamplr nooh d.e batlnintonsport een d.lenst
r,lorèt bewezen.

[et {s aan u te oorderen wat u net deze opmerking wÍ]-t d.oen.

Intussen verb).iJvgn wlJl .

Kopie r

sekretarlaat §.8.3.
tli;,strlkt Centrum,
P/a meJ. Y.MuLIer,
Steenbokpleln !t,
SlLthoven,
P. Lecluse ,
Pater Bruguranotraat p,.
NiJnregeno

net sportgroeten,

( S. C.Kersten)
sekretarÍ e Bo ofd.be s tuur
§portverenlging [De Eazcnkanpr,
To1huÍs L1-O9t
Ni jnegen.
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w Àan d.e Vsorzltter van het
Sestuur van d.e eektle bad.ninton,
Zwanenvel-d. 22-84,
Ni jmegenr -

Kopiel led.en van d"e kommlesie
van goed.e d.lensten,

meJ. Van Gorkum, Zwanenveld ,O-6L,
dhr. Pors, Haze)-hoenhof 1, Seuningen,
d.hr. Heijn'rans, St.Annasttaal'll,
d.h:ro ïïoofd., Pr.U.Alexanderstr. 8,, Ooy.

/- § - /qí/

Geaohte Yoorzitter,

Voor d.e goede ord.e bevestlg 1k hiernee ons teLefsongesprek van J0 aprll
j.1o bij welke ge)-egenheid. U mij hebt meegedeeLd, dat U wellswaar bereid.
bent d.e wervingsaktie ond.er onze Led.en ( t ) voor een nieuw op te rÍehten
bad.mintonverenigÍng te stoppen, maar d.at d-it llaar Uw zeggen weinlg zin
meer heeft omd,at de aktÍe vrijwel is afgerond.. Mijnerzijds heb ik U nrijn
grote teleurstelling en verontwaard.iging uitgesproken <lver het feit, d,at
Uw bestuur d"oor deze aktie een ernstige inbreuk heeft gepl.eegd. tegen het
beelult van d"e Àlgemene Ledenvergad.ering om saJnen net het hoofd.bestuur
en d.e komrnissie van goed.e diensten te proberen tot een goed.e sanenwerking
te komen. Bovend.ien heeft Ur,r bestuur hiermee d.e belofte gebroken om tot
d.e voorjaarsledenvergadering van d.e sektÍe bad"minton d.e belangen van De
Hazenkamp te blijven behartigen. HeLaas ond.erkennen wiJ in d.e achterbakse
(vergeef mij het woord., maa.r het is nlet and.ers!) hand.elwiJze opnieuw de
bewuete opzet on ied.ere sarlienwerking met het hoofd.bestuur te ond.ermi-jnen.

In. verband" hiernee hebben wij het vertrouwen 1n Uw bestuur opgezegd en
heb ik U verzocht op d.e kortst mogeltjke termi.in d.e gehele adminiÀtratie,
alle bescheld.en, d.e geld.elijke mid"d.elen en alle materÍaal aan ons over te
dragen. U zegd.e mij toe d.it verzoek aan d.e orde te stellen in Uw
bestuursvergad.ering van 2 mei a.so en mij uiterlljk ) mei d.aaraanvolgend.
mede te d.eLen op welke d.atum d.e overd.rachi zaL pJ.aatsvind.en., HlerblJ d.ring
ik nog eens op d.e ujiterste spoe.{ aan; de d"oor U gesuggereerd.e datum van
7 nel vinden wij rljlcelijk Laato

ZoaLs 1k U heb meeged.eeld. zutlen wÍj heden ook de Ned"erlandse Sadmlnton
3ond. op de hoogte stelLen van ons beslult en alLe verd.ere maatrege}en
treffen, d.1e d.e kontinuí,teit van d.e bad.mintonafd.eting bÍnnen rtDe l{azenkamprl
zuIlen waarborgen.

ïk betreur het, dat U het zover hebt }aten koueni wtj kunnen nu eohter
niet LÍJd.zaa,m toezien, d"at Uw bestuulc onze verenÍging schad.e traoht te
berokkenen.

Met vrlend.e1lJke groeten,
H. P. I. Franken ,
voorzitter hoofd.be stuur,

sekretaris hoofdbe stuur,
[o].huis 1.5-09,
Ni jmegen.
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V Aant d.hr. B.Vermeulen,
d.hr. tr'.[eunissen,
d.hr. I{.EeI sper.

Nl juregen, 6 mei l97T .

ElerbiJ bevestlg 1k nrijn teLefoongesprek met S.Vermeulen van I mei j.I.
Ik heb hierbiJ meegedeeld" d.at het hoofd"bestuur er op staat d.at alLe
bescheiden, archieven, financiëIe en led.enad.ministratie, fínanoiën,
materiaLen en al het overige d.at U en Uw med.ebestur:.rs1ed.en uit hoofd.e van
Uw funktle bij d.e sektie bad.minton van De Hazenkamp ond.er beheer hebben
aan het hoofd.bestuur word.en overged.ragen.

Deze overdracht vindt plaats opr dÍnsdag L0 mei L977 on 20.0b uur,
Tolhuis 11-09, NiJmegen.

De overd.raoht zal gebeuren 1n het bijzÍjn vande dageLíJks bestuursleden van
het hoofdbestuur, led.en van de kaskontrolekommÍssie en leden van de op de
lu.atste À.L.V. benoemd.e kommlssie van goed.e d.lensten.

Wlj verwachten dat van Uw bestuur in Íeder geval U drie'én aanl'ezig zuLt zljn.
Ik maak U erop attent, dat wij langer ultsteL nÍet d.uLd"en en dat wÍJ Ín dat

r geval passsend.e maatregeLen overwegorLo Tevens verlangen wij van U ond.er-
tekenlng van een verkLaring waarin staat d.at U hierbij aLles overd.raagt,
wat d.e sportvereniging De Hazenkanp toebehoort

Overdracht van ook de financÍën en flnanciËle bescheid.en op L0 mel [s
welishÍaar niet in overeenstemming met d.e afspraak d.ie later gemaakt ls
tussen I{.}Ielsper en P..Lec}use, dooh ik heb d.e betrokken personen hlerover
reed.s lngelicht. Kaslcontrole vormt een ond"erd.eel van rd.e totale overd.raoht.

Tevens heeft S.Vermeuten mij reed.s meegedeeld. dat hij ats bestuursLid van[Ilarikenil met De llazenkamp in kontakt wit tred.en over zaken a]-s zaalruÍmtel
kompetitie, Ivlariken van NÍmwegentoernooi e.d.o Ik heb hierop geantwoord., d.at
van enig kontakt tussen Uw en onze vereniging over wat voor ond.erwerp d.an
ook pas sprake kan zijn, wanneer Uw voormalig bestuursgebeuren totaaL Ís
overged.ragen en wiJ ons een ind.ruk hebben kunnen vormen over d.atgene, wat
U aLs bestuureLed.en van De Eazenkamp nog van onze sektie hebt ovàrgei-aten.

Mogelijk kont d"e strekking van deze brief U wantrouwend. voor, maar het felt
d.at U gelijke. bestuursfunktles vervult in twee eLkaar sterk beconcuruerend.e
verenigingeil naakt ons argwanend., temeer d.aar wij sterk d.e lnd.ruk hebben,
d.at U d.e overd"racht tot nu toe tracht te vertragen.

Tot ziens op L0 mei a. §.

Kopiel dhr. H.Ï.L.ï'ranken, mej. Van Gorkum,
d.hr.0,3or, d.hre Pors,
d.hr. L.v.d..31ost, d.hro Heijmans,
d.hr. ?.Lecluse, d.hrr Iloofd..

l/" t77/- zz

K
S,C.Kersten,
sekretari s hosfdbe etuur.
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Handtekenlng rroor ontvangst,

VI]RKIARTNG

Ond'ergetekend.en, S.Vermeulen, F.Teuni.ssen en'H.HoIsper, verklaren hiermee
de Fehe-}g.aèministrati.ee aIle bescheÍd.en, archievenl ,,ít" g"ta"r,., materiaLenen bezittingen en aI het overige d.at WenÍh.rnedebestuurslód.en uit hoofd.e
van Ihrea hun funktie bij de sektie bdd.minton van Oà U"u."f.*,p onaer tefreer
hebben te hebben overged.ragen aan het hoofd.bestuur van sportvàrenÍgin§,De Hazenka.mprf . 'e" '^'vr

U' Eand.teke.aing voor overd.rachtl

S.YermeuLea

l'"lleunissen,

[.HelsBer.
4--'ë

L,,

H. P.Ir

S. C.Kerstgn,
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HI-*rbtJ yarklarrt SrCr Krtrrtsn alr raetnitrrnd aeomtmta
SrT* dt llald*axp t* hnbben ontuangen vsn J.[.llr Helaperg

Plater leenanstreat l, il$meqant

lc Hct kasgsld r{Jadc

2* h bankbotshrlden mt het laeteÈe salds ziJnde
3r 0a slrobcrehEldsn not hE! laatete raldo rlJnde
§i Spa*rbanttbaekJe Eondalpaarbsrk nrr g§r88rl6.?1tr,

*st rla lrrtsts rrldE
§r h berchel.dr*t vsr dr glrorsnt*rt<en!.ng mt ale aaldo
Ër §t gÀro.bet,aatchrEut (nott 18 t/a a0)

?p *11* bskr gl8g st l*lebesche!,den voar touËt dare ln
brd.t salefi ugr ds he* 3rE.fir llelapar*

Í 96ErÉ?
r llrBB
n ?l?reo

n 2*l§§;EI
* d§?roe

e:Y
Be hsm §.§. Keïstsn verklasst, hlerbíJ namaai 6.1fu ds HaruhkeF ous§

rullodlge tekenbeuoegdheld te besehLltkan en ant*lart hlerbtJ ds hear
llolapar van alls veranttuoordÍng Jegene ds llr**nk6sp sn urÍJuaart, de

hesr Hèlspsr ugn eLle sansprakan rren de §r[f* ]ltaenkamp Jegene h&r

lla hear Hei.eper varkletrt hterb{J gaen rtukken ts hebban *chter gehouden

behoudenE oan gÍ.ropas daar dero volgena de gÍravoomchríften nlqt ouer-
draagbaar le1

§1due opgemaakt ta ltllJnnsgsnr 1.0 mai l9??*

lIasíne

PtretEr Sgemsnstrest

HtJmaqenp

1, §.C. K6reten

ïolhstrr 1§*S§,

HtJmegrn;
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CheeklÍst overdracht 10 e'eL 1977 :

|- verklaring voorleggen aan het bestuur, dat zij bij deze allee hebben
overged.ragen, .

t/ - nanatekeningenkaarten P.C.G.D. verzorgen,
y'- trtJhen- of in cl.e giro de d.agafschriften kloppen,

yr- sBaarbaakboekJes overd.ragen, _
/ : É teàt Je -aclteraterffi5ïÍËír i,rser,,

- rachtl r .is-i*"aaptr6íÍÍÉaen,
-foto'e @d,<-'-é-

- naterialen :

aJ/< a. briefpapier nDe Eazenkanp, + iden inveloppen + postzegels,
§/ u.Értypnaohiue,I - 

-c.nett@
#4

..à., d. shuttLes,
€. tiJ$k1ok,
f. peirJoeafdÍr

schoolbordén,

4 i. aaaapl-aatborden + naaq?laatJgs,
k. baannuffièien,

A 1. circa 7 jaar Hariken van sie-umegbentoer"nooLbescheidea,

,2, B.groteletterbordea PE íAZ§f f A!tp,
V/<". bekerg' vaantjes, nedaillekaat,

Oo

---Z_?. onelagen klubblad,

.-<_-q. aitninistrat iekaart en .
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Checklist overdraoht d.d. 10 mei 1977 3

verklaring voorleggen aan het bestuurr dat zij biJ deze alles hebben
overgedragen,
hancltekeningenkaarten P. C.G.D. r""roig:"r,,
kijken.of in d.e giro de dagafschriften kloppen,
spaarbankboekjes overdragen,
staatje achterstallige betalingen,
vachtllj st aspirant-leden,
fotorB van d.e fotowedstrÍJd,
naterialen 3

/ a. briefpapier rDe Eazenkanp" + ld,en inveloppen + poetzegels,
V v' b. ,*4 typnachine, /az*ae"</2rrruk ae n'/; 131/,

-€nàett6n1 paren c.è. I 7 A",!tl**1-
L'" d.. shuttlee ,

€)o tijdklok,
* f. perforator,
V g. stenpel + stempelkusaen,

--h. nietnachine,

?ern d,az )é1;4;/,/

echoolborden, $ n,uÉ fa-{
naanpLaatborden + naanplaatjes,
baannunnerg tpb.v. toernooien,
circa f Jaar Mariken van NieuneghentoernooLbeeoheid,en,

grote letterboÍclen D E E A 7, E IÍ K A M P,

§ * vÍl. bekers, vaantjes, nedaillekastr
2( o. Eazenkampvlaggen,

p. onslagen klubbi.atl,

e. aclninistratiekaarten.

-*--+i.
*}zj'

k.
1.

ll.

.dro." 4"*?, íd'4

'lJo*

/,on Íï*./'v/*t rn/,-/'/'""<
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Onttergetekend.en, 1ed.en van d.e

TDe Eazenkamprf, verklaren hÍer' te hebben verricht naar het ge
baclninton van rrDe Hazenkanprr t

kaskontrolekomni ssie v
bij op d.insd.ag L0 mei
voerd.e financiëIe behe
en huize van d.e heer E

an Sportvereniging I I
L977 een onderzoek I I

er van d^e sektle 
I.Helsper, penning- 
I

d"e geld.en in kase

"i(r'

meester van d.eze sektie.
Het ond.erzoek heeft zioh beperkt tot d.e kontrole van
op d.e bank en op d.e giro
Ond.ergetekend.en verklaren, d.at d"e

z;ijn bevonden net d.e saldi d.ie in
penningueester zi jn vastgesteld..
De kommissie heeft geen ond.erzoek
inkomsten en d.e uÍtgaven en naar
kasstukken.
ïn verband. met de noodzakelÍjke overd.racht van alle financiëI'e stukken van
d.e sektj-e bad.minton aan d.e heer 0'3or, penníngmeester van SportverenlgÍng
ffDe Hazenkamprt zal de volled.ige kontrole van het seizoen I976-L977 op een
later tijdstip plaatsvind.en.

Zolang d.e volledige kaskontrole nog niet heeft plaatsgevond.en, kunnen wij
d.e Algemene Led.envergad.ering nog niet voorstelLen om d.e heer EeLsper te
d.échargeren"

Uiteraard blj.jft d.e heer Helsper verantwoord.elijk voor het gevoerd.e beheer
tot het besLuit van d.e Algemene Led.envergadering hem te d.dchargeren.

Nijnegen, 10 mei 1977. Iiand.tekening,

aangetroffe,n geld,en in overeenstenming
d.e ad.ministratie d.oor voornoemd.e

ingesteld naar de juistheid. van de
d.e geldÍgheid. en volled.igheÍd, van de

l.y

Leoluge.


