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H.A. V. 11 HAARLEM" 
Thomsonl aan 49 
H a a r 1 e m 

Club genoot, 

Haarlem, 3 februari 195J· 

Hiermede hebben wij het genoe g en U uit te nodigen voor de jaarver
gadering, die zal worden gehouden op zondag 15 februari a.s. in de bovenzaal 
van "De Zij l hoeve 11 aan de Zi jlweg te Haarlem (tegenover de Hyacintenlaan). 
De aanvang van de jaarvergadering is gesteld op 11 uur. 

In verband hiermede is d e training op het C.I.O.S. voor deze zondag vast
gesteld op 9 - 10.30 uur. Het is beslist noodzakelijk om dan uiterlijk half 
elf in de kleedkamers terug t e zijn. Na half elf kan er niet meer gedouched 
worden. Op aller medewerking wordt gerekend[ 

De agenda voor deze jaarvergadering luidt: 

1. Opening . 

2 . Notulen vorige jaarvergadering, 

3. Ingekomen stukken. 

4. Jaa rverslag van de secretaris. (zie bijlage). 

5, Jaarverslag van de penningmeester. (zie bijlage). 

6 . Rapport van de kascommissie. 

7• Vaststelling van de begroting voor 1959· (zie bijlage). 

8. Voorstel van het bestuur om ten bate van het Jubileumfonds ter herdenking 
van het 40-jarig bestaan in oktober 1·960 met ingang van 1 maart a.s. gedu
rende 20 maanden een tijdelijke toeslag op de cont~ibutie te heffen van 
10 cent per maand voor elk lido 

9. Goedkeuring van het ontwerp Stat uten voor de Koni~klijke goedkeuring en 
machtiging a an het bestuur om in deze de nodige stappen te ondernemen. 

(zie bijlage). 

10. Uitreiking van de pr estati ebekers over 1958. 

11. Bestuursverkiezing. 
Vol gens art. 24 van het Huishoudelijk Reglement treden in de oneven jaren 
af: de secreteris, de penningmeester en één commissaris. Dus voor dit jaar: 
A.H. Presburg, secretari ~ (stelt zich h e rkiesbaar); 
J. van Drunen, penningmees t er (stelt zich herkiesbaar) en 
P. Kleijne, (s telt zich herkiesbaar). Tussentijds treedt af: S.C. Blauw, 
wedstrijd-3ecretaris. Het bestuur stelt voor om J. van Drunen eveneens tot 
wedstrijd-secretaris te benoemen, alsmede voor de dan 2 vrijgekomen commis
sarisplaatsen kandidaa t te stellen: de heren H. Busé en M.H.W. Meuwese Sr. 

12. Veikiezing kascommissie. 

13. Verkiezing redactiecommissie van 11de H.A.V.-er 11 • 

14. Verkiezing ballotagecommissie. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting. 

De namen van kandidaten voor de vacatures in het bestuur en de commissie s 
kunnen tot uiterlijk donderdag, 12 februari a.s. schriftelijk worden ingedien r. 
bij de secretaris op een kandidaatstelling, die door tenminste 5 stemgerech
tigde leden is ondertekend. 

Het bestuur verzoekt de leden om deze jaarvergadering bij te wonen e~ 
door het deelnemen aan de berandslagingen blijk te geven van hun belangstel
ling voor de vereniging. 

Namens het bestuur, 

D. HAGTINGIUS, voorzitter. 
A.H. PRESBURG, secretaris. 

Bijlagen: 4· 
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Clubgenoten, 
Het jaar 1958 zal in onze . vereniging geboekt staan als een goed jaar! 

Immers -nadat wij 15 jaar van een nationaal clubkampioenschap verstoken zijn ge
weest- behaalde onze juniorenploeg op 14 september 1958 de nationale titel! Dit 
was een welverdiend succes na vele jaren hard en gestadig werk van onze jeugd
leider, J. van Drunen, en zijn jongens en voor allen, die aan de opbouw van deze 
juniorenploeg hebben medegewerkt! Het was een onvergetelijke dag met een groots 
slot. Na 14 onderdelen - me t alleen nog de 4 x 100 m. te lopen - lag 11 Haarlem11 

één punt voor op onze grote concurrent, .A • .A.C. uit .Amsterdam. Onder grote span
ning en doodse stilte traden de 6 p loegen aan de start voor het laatste nummer 
en inderdaad, in een prachtige race gingen onz e jongens, Mat Meuwese, Bob Steen
bergen, Joop Vissers enGer Duits over de baan. Toen Ger Duits na het laatste 
wissel met grote voorsprong het stokje in zijn handen had, kon er niet veel meer 
fout gaan en onder het gejuich van de gehele 11 Haarlem 11 schare stormde Ger op de 
finish af en enkele sekonden later waren onze junioren in het bezit van de Wouter 
Groenesteinbeker, het Nederlandse Clubkampioenschap voor junioren en •••.••••.. 
bleek, dat genoemd viertal in deze race ook nog voor een nieuw Nederlands 
juniorenrekord had gezorgd met een tijd van 43,7 sek. Zondag 21 september 1958 
werd het behalen van dit kampioenschap gevierd met een diner, waaraan ook een 
delegatie van onze grote rivalen en vrienden, .A • .A.C., deelnam. 

Na de derde plaats in 1957 moesten onze senioren zich in 1958 met de vierde 
plaats op de P.H. Bekerwedstrijden tevreden stellen en plaatsten zich dus in de 
finale voor 1959! 

Na enkele jaren van ond erbreking organiseerden wij op woensdagavond, 9 juli 
1958, op het 11 Haarlem 11 terrein weer de 11 In memoriam Hil v. d.Mey 11 -beker-wedstrijd 
die een vlot verloop had. 
De beker ging naar Bob Steenbergen voor een mooie sprong van 6.8 5 m. 

Op woensdag 2 juli 1958 ontvingen wi j in een internationale dualmeet een 
toeristenploeg van de Helenehol rns Idrottsförening uit Malmö. Deze ploeg was hier 
een halve week onze gast, d a nk zij de medewerking, die wij van de ouders van onze 
leden en vrienden ontvingen. Het is de bedoeling om in 1959 e en tegenbezoek bij 
onze vrienden in Zweden te brengen. Door onze propagandacommi s sie waren mooie 
geïllustreerde folders verspreic'_ en met behulp van een drumband van de gymnastiek
vereniging 11 Concordia 11 en advertentie ::: in de bladen de aand .. 1.cnt gevestigd op deze 
wedstrijden, maar dit vermocht niet meer dan enkele honderden bezoeke:r:-s naar deze 
wedstrijden te trekken, hetgeen een behoorlijk financieel tekor t betekende. 

Ook de wedstrijden op woensdag 11 juni ~ 9 58 ," die georganiseerd waren in het 
kader van de sportweek en waaraan wij deelnamen, trokken slec~1ts weinig belang
stelling. Hoewel wij deze avond wel zware concurrentie ondervonden v an een tele
visieuitzending van de Wereldkampioenschappen v oe tballen, ia de huidige geringe 
belangstelling van de overheid en het publiek voor de Nederlandse Atletiek een 
ernstig probleem. Behalve bovengenoemde successen wisten 2 van onze ju~ior ~n op 
te na tienale persoonlijke kampioenschappen nog 3 titels in d.e -:ra c h.t te slP.uen: 
Jer Duits op de 100 m. en Joop Vissers op de 110 mtr. ho r den en 300 ~ tr. o~~e 

juniorenploeg behaalde de titel op de 4 x 100 m. 
Verscheidene clubrekords moesten er di t j aar aan g3loven . Hier7oor en de 

resultaten van de wedstrijden, waaraan onze atl et en deelna~o n, gelieve U de club
bladen na te slaan. 

Over de centrale training en andere proo lemen zi jn op h~ t ogenblik in sa
menwerking met .A • .A.C. en 11Vlug en Lenig •• bespre!.dngen gaanl~ e met het bestuur e n 
de Nationale Technische Commissie van de K. N. A.U. en als èe ~ e kenen niet be drin g en 
mogen wij ditmaal van dit overleg goede resultaten verwach t~n , die de prestatie~ 
van de Nederlandse atleten zullen stimuleren en uiteindelijk de belangstelling 
voor de Nederlandse atle t iek. 

Het aantal leden en do n ateurs van onz e vereniging bleef bijna ongewijzigd 
hoewel het aantal bedankjes vrij groot was, konden dez e vc:rli c; zen me es tal door 
nieuwe inschrijvingen weer worden goe dgemaak~. Per 31 dec ember 19 58 telde onze 
vereniging: 
6 (6) ere-leden, 14 leden van verdienste (14), 72 senior--leden (75), 85 (7 8 ) 
junior-leden, 6 (6) voetbal-leden en 42 (47) do nateurs. De cij fe rs tu 2sen haakjes 
zijn de aantallen van 1957· 

Hoewel oo k dit jaar het grootste deel v a!l het werk weer werd opgeknapt door 
Joop van Drunen als jeugdleider, penningmeester en organisat or en door voorzitter 
Dick Hagtingius, verheugt h e t mij dit jaarversl ng t e kun!len afs luiten met de 

z.o.z. 



mededeling, dat ook door andere bestuursleden belangrijk werk werd varri cht, het 
geen niet wegneemt, dat ons kader nog best wat uitgebreid zou k~:.nnen worden. 

Daar onze Technische Commissie in dit verslagjaar niet meer officieel heeft . 
vergaderd wegens de tijdfactor, maar de technische gang van zaken werd bespro xen 
tijdens korte besprekingen v66r of ná de trainingen, zullen wij U dit j aar geen . 
technisch verslag aanbieden. Wij mogen U daarbij verwijzen naar de behaalde re
sultaten en de gedane publikaties in ons officieel ~lubblad. 

De sec re te.r is , 

A.H.PRESBURG 
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Begrotings-
Ontvangsten 19 58 19 57 voorstel 

19 59 ---
Saldo f 3 23 '60 f 383,6 2 f -,-
Contributies 11 2. 447' 10 11 2. 40 5, 70 11 2.400,-
Donaties 11 220' 1 5 11 268' 3 5 11 240,-
Douche-gelden c.r.o.s. 11 243' 16 11 3 21 '36 11 250,-
Gem. jeugdsubsidie 11 154,- 11 167' 50 11 1 55,-
Restituties ''Haarlem'' 

enb l emon insignes 11 34,- 11 20,- 11 3 5,-
Vrijwillige bijdragen 11 26,25 11 63,71 11 25,-
Feestavond 11 498' 56 11 500' 6 5 11 400,-
Diversen 11 20,- 11 -,- 11 25,-

f 3.966,82 f 4.130,89 f 3.530,-
========== ========== ========== 

Begrotings-
Uitgaven 19 58 19 57 voorstel 

19 59 

Ver ga deringen f 29' 25 f 14,20 f 30,-
Kosten be stuur 11 10,- 11 -,- 11 10,-
K.N.A.U. 11 372,10 11 43 5' 10 11 400,-
Porti-drukwerk 11 41'7,48 11 504,0 2 11 400,-
Training 11 310,52 11 368,89 11 300,-
Materiaal 11 20,7 5 11 109' 6 5 11 20,-
Terrein-zaalhuur 11 116' 20 11 93,40 11 125,-
Huur c.r.o.s. 11 710,- 11 689' 50 11 780,-
Toezicht 11 Haarlem 11

-

terrein 11 137' 50 11 116,75 11 130,-
Terreininrichting 11 '77' 50 11 111,15 11 70,-
Wedstrijden 11 19 ' 54 11 26,89 11 230'-
Ond.wedstrijden 11 1 57' 91 11 1 55' 6 5 11 1 50'-
Inschrijfgelden 11 36' 10 11 64,3 5 11 45,-
Contributie sportkeu-
ring 11 10,- 11 57 9 50 11 10,-

Jubilea 11 55,30 11 3 3' 80 11 7 5,-
Jeugdwerk 11 364,52 11 37 2, 45 11 -,-
Feestavond 11 419,85 11 340,76 11 450,-
Propaganda 11 231' 55 11 -,- 11 1 50 '-
Clubavond 11 54,47 11 26,9 5 11 50'-
.Archief 11 10,- 11 19' 50 11 10,-
Borstemblemen-insignes 11 100,- 11 54,- 11 -,-
.Afbetaling l ening 11 11 103' 50 11 -,-

' Reiskosten 11 1 5,- 11 -,- 11 30,-
Diversen 11 61 '89 11 109,28 11 6 5,-

Saldo 3 1- 1 2-19 57 I 58 11 229,39 11 3 23' hÜ 11 -,-
f 3·966,82 f 4.130,89 f 3. 530,-
========== ========== ========== 



SfATUl'EN • 

.. .rtikeJ. 1 Haam en i etel 

:, Haarlemse 1-..tletie kvereniging ' 'HAJ.~{I l::i\h · .voor Heren is opt,ericht op 8 oktober 19 20. 
~ :Lj i s 1:.evest i gd te l1aarlem. l'e r ekenen vEmal .. .. ..•. . .• is de duur van de vereni
: . tl ~_. vast c,(; s teld voor de tijd van 29 jaren 11 maanden, derh&lve eindigend op •.. . .•. 

,. rtike l 2 l.Joel. 

:..Ie vereni ging s telt zich ten doe l de lichame l ijke opvoeding te bevorderen en in he t 
bij zonder de belangs t e lling van de atletiek te kwel.en. 

füddelen. 

;1e v ereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a . lie t '-' er ege l d houden van lichaamsoefeningen ; 
b. ~ie t orc,aniscr en van en he t deelnemen aan atletiekwe dstrijden ; 
· ~ . I-e lichamc·li j ke opvoeding en de sport t c doen ::,eschieél en onder deskundige_ leiding ; 
u . He t t oet reden als lid van de Koninklijke Ne derlandse ~tletiek Unie; 
c . h l l e an~cre wettige middelen die tot dit doel bevordelijk zijn en in ove reenst em

ming zijn eet de statuten 

Artikel 4 l eden. 
De Haarlemse Atl etiek vereni::,ing :U,J. ï{L~ï,l 1 1 b e sta.a t uit de volgende leden : 
.!1 . Seniorleden ) 
b . Juniorleden ) 

) w2rkende leden ; 

v . le den van voroienst e ; 
cl. ~releden; 

o . Onderst eunende l eden ; 
1 . Voe tba lleden . 

, ~rt ik el 5 

: •e werkende leden verkrijgen hun lidmaatschap na ba llotage . Voetballeden geballotGerd 
•toor de H. l- .C. ··Haarlemn zijn vrijgest uld van be.llotage. 
ever het aannemen van ondersteunenne leden beslist h e t best uur met volstre kte meerder
he id van stemmen. 
·eden van verdienst e en erel e den worden op de algemene ver6adering benoemd, een en 
.:mcler volgens de bepalingen ven het huishoudc:.. ijk r eglement. 



Artikel 6 3indc van het Lidmaatschap. 

Het l i dmaatschap eindigt: 
·~ · Door schr ift eli jke opzegging, t e richt en aan de secr2taris met een opzeggings -

t ermij n van 1 maand. 
b. Door r oyçment door he t bestuur op grond van a cht erstallige contributie over een 

termijn van t cn~inst e 3 maanden of wan5~ drag, zulks t er beoordeling van het bestuur. 
v • Door ovc rlij ~cn . 

Het bestuur . 

H:.: t bestuur bos t aa.t t enminste uit 5 en t ..:: n hoogs t e uit 9 l oden • . He t wordt gekozen 
i n de vergadering van wt rkende scni orleden. 
De voorzitt er wordt als zodanig i n functi e gekozen. De overige funct i es wor den onder
line; verdeeld. het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secret aris en 
penningroeester moe t en meerderj arig zijn. Zij vert egenwoordigen de ver eni ging in en 
buiten r echt en. 
De wijze van ver ki ezing, het aftredc-m van bcs t uursl .s den en vcr·der e functievcr deling 
WOrden nàder in het huishoudelijk r eel cment 0Lr9gold. 
He t bestuur lS bc: l a st met de uitvoering van de besluit en à.er ledenver .:;adering en me t 
de dage l i j kse l eiding van de ver enigi ng . 

ArtikelS Ver gaderingen. 

Jaa.rlijks zal een a lgemene ledenver gadering worden gehouden. De algemene l edenverga
dering oefent de wet gevende macht uit. 
Bo sl~it cn worden, behoudens el der s in de s tatut en bepaald , bij meerderheid van uitge
bracht e s t emmen genomen. Stemre cht hebben allee nde werkende seniorle den . 
In de voorgcschrGven j aarlijkse vcrbauering do et hot bestuur vorslag over ao work
ze.amheden ve.n hot aigclopcn jaar. DC:: pcnningL"lcc ster doet r ekening en ver antwoording 
ve.n zijn gelielijk beh eer en wordt na goc.,dkouring god(chargcerd. In de j aerver gade
ring heeft vcrkiezing plE.ats van het bestuur Gn v•orc.len commissies be:noemd ecm en ander 
over eenlcomstig de bepalingen van het i<Iuishoudolijk r c; glellKnt. Ook in de j aarvcr 6adering 
wordt do begroting aan de goedkeuring onde rworpen. 

l:;.rtikcl 2 
liet bestuur kan een al gsmcnc l odenver ga dering beleggen, zo dikwijls het zulks won
sclijk acht. Bovendion is het bestuur vcr plicht 8cn algemeno lodenver gadering uit 
t 0 schrijven L~dion tenminste 10 seniorleden ven de vereniging dit vorlan&on. Geeft 
hot bestuur bi nno11 30 dagen aan he t vcrlangen van deze loden geen gevolg , dan zijn 
dc zo Zülf bevoegd t ot opro ~ping van de ver zocht e ver gadering. 
1 ! C wij ze vnn h,~ t bcl ecgon van eon algemeno vcr gad\: ring wordt nader in h<: t huishoude
lijk rcglom~nt beprcld . 

Artikel 10 Gc; ldmiddelen, 

De ge ldmiddel en van de vercniglng best aan uit 
a . Contributi2s en donaties ; 
b. Subsidies; 
c . I nschrijf on/ of entreegelden; 
d. Schcnkin~cn, erfst ellingen on l c6at on; 
0. Boct on of toevallige baten. 

Artikel 11 Ve r enigingsj aar. 

ilc; t vcr onigingsj ae.r loopt van 1 jEmuari tot cm met 31 de cember daaraan volgende. 

Artikel 12 · -- --- ~ -
Huiboudelijk r egl ement. 

Hadere bijzonderheden omtrent u.e workzaamhe, en tln vcrhoudingen dGr bestuursleden, hot 
bcheer der golden en bezittingen , het uitoefenen ven het s t emrecht en vcr c.l.e r e aange 
l egenheden worden in het huishoudelijk rcgl crllcnt omschreven. Het huishoudoli j k r egle
ment, wordt vastge st eld door een a l gemene l eden-vcrbedering root gewone meer derheid 
v~::n stemmen. \, ijzigi ngcn hebb0n op d ... zcl fdc wijze plr,ats . 
Hot huishoudeli jk r q :_;l cmcnt mag n l ct s bc. vc.t ten vm.t in strijd is md de; ze st atut en . 

) 



·, ij zigingc.n, 

•,!lJZlg ingcn kwmcn L".l l ccn pl~:.2ts vind~.Cn lcr2.chtcns een besluit vc.n .:;en opzettolijk 
tot dit doel bijc- . ng'-'roepen vc;rc;ade:ring, t:,cnomon ·. met minsten2" 3 der g ..: ldi.; uit e;cbrGch
t . .:: st;_:rruncn. 
1 ::.: \ii j zigingcn zijn '·er st van kr2cht nadat hierop t c volge-n l\.oninkli j lw Goedkeuring 
is vcrl c.cnd. 

Artikel 14 Ontbindinc, . 

0c ver eniging Lan ontbonden worden op een D.l c;emcm;:; l~ denvcrgE,dcring, wc::lko 4 weken 
t evoren, speciaal tot dit do 0l is bijc ~ngcroc p s n. 

L.ijn op ö.ezc ve r t,nclcring niot minst erts 3/ 4 vc.n de st cmscr cchtis de l cclcn 2-e.nwc. zig en 
vcrkrijgt h et voorst .: l tot o:;,ltbinding niet minst ens 2/3 der geldie ui t gc:brachtc 
stcrr:.!Ilcn, dan moet "1é: 4 w..:: ken op d . zel fde wij ze e en vé. rt,<~dcring bijeengeroepen vvordcn. 
In de ze v 2r ccclering k r,n het besluit tot ontbindin2; ii1C:t ::;-.\[IOl'K m.::crdc-rhe i c~ ven stGm
m::.:n worC:~.:m gc:non;cn . 
_;_n g;_ vnl ve-11 ontbinding ze.l e..rtil<.cl 1702 vc.n he t Burgelijk ,.e tbo ck in acht worü.cn 
c,c. nomLn. 

·-- ... - --·-··-------··----
-------·· 


