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[Gro"r*rroudschev,,eg 305 loen ik dit Jaarverslag aanving stond 1934 gereed
I ' zLin intrede te doenrd"erhalve zou Ík kunnen beginnen
I allen een geluklcig $ieurrrjaar toe te wenschel..
I tloervel nen allen klaagt over de ongunstlge tijd ti.ie
I y/e thans beleven,en tL1e er ongetwijfeldis mogen wiir
I niettegenstaanC.e c1it, zeer d"ankbaar gestemc ztjn a]s vri.1

l',iaart

een blik lryerpen op het vereenigings leven in d.e Hazen-
karap in het afgeloopen jaar.

Siàds de uitvoering van 18 ïraart i.1.,die zich ken-
merkte door o.en rvil van samenr,/erkenris steets 1n alle
opzichten spontaan d,oor allen med.eger+'erkt.
Ëed.oelde uitvoering stond in het teeken van hei lste

ïrrrstnrm en ":ras een tlaar sueces.T)e zaaa rvaS ultverkoCht
terwijl een batig saldo werd- geboekt van I.1q9.77.È'-
I)e hi"erop volgend"e feestavonC,die in verbancl met de

lustrulïherd-enting een byzonder. lcarakter droeg,zal vele rro
nog in herj-nnerlng %tJn. gebleven.Er is getoond d-at voor
heï organiseeren van feestavonden wel krachten aanwezig
z:-jn in de tazenkamp.Ilnkele momenten bleven mli va3
diàn avond no€§ zoo in herinnering zooals- b"y-.de ro1
van d.en heer Franken met den vergeten hoogen hóeÏ. èn
hierbij de zwan:e stem van Barend.je.
zeker past hier nog eeÍ) ïvoord van d.anh aan d-en heer

Flier vöor de leiding van het opgevoerde tooneelstuJ<je
,'De tante van Charley'rwaarbij hij een goede lceus heeft
gehad bij het geYen vaïi eeÍl hepaalde rol aan iemand-
die ztn lj^efcle moest verklaren.
0p }ïemelvaartsdag of wel Hazenkampregcnd.ag werd Ïlaar

vroegere gewoonte Yreer eeR fietstoeht Seorganiseerd"
C.itmàal nàar d_e Zalmen met bezichtiging van Kastetl
ÏOo::rverth.0ndanks de regen bleef er een 6oede ster:rming
en bleek dat een d-ergelijke tocst- we1 gewilcl is en
rqraarblj zelfs de Uezitteis Yaïl óénpittertjes rneetrap-
pen er de Directeur in zijn ao.to volgt.".Ie jongere groepen zijn Ín 1933 te:r: gelegenheid van
het ie Íustrumfeest niet vergeten.lïr vrerd,behalve een
feestrnidd,ag met de vertooning van"Olivier fv,'ist",ïo€
een reisje gemaakt naar Burgers ïierenpark,wat net. d.e

twee groótsde reisrvagens r7an §ijnegen aller aandacht
trok en waarvan volop rverd genoten.

net groote uoment is wel 1ryeer gerrer:st het kampeeren
in Oud-Ieusden,En aI zou ik nergen§ aan herinneren dan
aa.n de theeschenkerij vaR d,en heer Ï'iïaartense zOu het
genoeg z;.jn om al1er-herinneringen weer op te weklcen;
Ir1aar het zou tegelijkertijd weer eeïl weeï1oer1ige sten-

ming voor soromigè leden kuànen meebrengen als ik de
gesönied.enis van d,e vossenjacht Yieer ging oPhalen*r,
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tln toeh zal s,ommi_ge rrossen de opgervekte zang n.1,
van lye hebben. 1o1 voor tien rran d"e jagers nofi 1n d.e
ooren klinken toen zij rakelings Baàséerd.e zónderiets te zien.
rnniddels zitten ulj rlid.clen in het Eo.fi-rer seizoen enzijn de buitenspelen in vollen gang,In afv;i jking van.vorige jaren srerd.en d.e onderlinge weclstrijdón oË de Ee-yrone oefenavonden gezhoud.en §?aarva.n r1e reóuttatàn inhet Hazenkar:pnunmer van October zljn afged.nrkt en tot

t evreclenhe 1c1 stell- en,openlucht- Ie openlucht clemonstr?tl" op zaterd.ag ZZ Juli,hoewe1
rlenonstraties. varl geheel and"eren aard rlan íorige jaien,meg aÍs geslaagd

genoemd lvord"en en vvas_ voor het publiek aantiekketï3ter "'
dan uitsluitend onder'linge werlstrijd,en.Een opmerkiàg
mag hier eehter niet aan ontbreken ïl.1.dat aàn ele vóor-afgaande pïopegande rnarsch d.oor de stacl zich velex
led.en hebben onttroktrcen,rnet het motief van geen tijd,
w??ryB:"*;.;ii';ï133"ï liis$31 ffi"ï:: ;ïï"ï;àï'fi"fi ";f Íeen volgende gelegenheid. hlerapn moge dónken,Korfbralsport, Yan het bultenspel v;il ik in rt byzond.er tloemen d.elcorfbalsport en hulde brengen aan cè deelneÉ#Htersl en
d.eelnen"rers aan de zoroeravonrleo::rpetitie waarbi;j de Hazen-
kamp een goeri figuur heeft geslàgen, i,

Kersenfuif . - 
jlen byzondere attractie-en vJeer iets nieuws_was d"*kersenfuif die met een groote groep plaats vonc in een koe

boomgaard te Beuningen erl !ïaars,an een yerspuwers-wed-strijd.
verbond.en §/asrdie naar Ík neen Ëe!ïonnen perd. door rlenvoorzitter,
ïot ber:lult van d"e zomev'vacantie werd. door een 40 tel

led-en ee:r voetreis geu.aakt in iret "1auerland..Hoevsel niet behoorcl hebbei:d"e tot de d.eelner:ers heb1k evenwel uit c1e 6;oed"e stemning blj de terugkomst
kunnen opmakenrdat ook rleze tocht góslaagd màg u;orcten
genoemd en onzen voorzitter h.ierbij getoónd" hóeft ook
eeí+ifloeC reisleid,er te zi-jn.qïÍ hetgecn de hazen a)-àao kakelen heb ik wel gemerktdat bi j deze. rels onze <i-Írecteur,met zíjn Àmerikàan-
sche uitrusting,weer het slachtoffer aaà de gren§: is
geweest.
d"at,uÍt deze reis rieinig verlovingen tot stand nzj,^,
gekom"en.
d.at de leid.er zíjn uitrustllgrbehalve uitgebreirj.e toi-let artilrelen,nog mlnstens 6-pakken bevatïe,dat een der heeren strafcorveé op-zliep wegwns het ont_breken bij de les ochtend. gymnastiek,-'
d"at i,ioeke ztch kennerkte cloor herar hui.tenge,.,:one kal.rnte.
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3ij d.en aanvang van d.e zaaloefeningen werd met ver:1
animo ge\rrerkt aan d,e voorbereid.ingen d"er najaars-uit-

nog een batig sald.o van ruira twintig guld.en.
Kornende tot dc tleer zakelijke aangelegenkred.en der

vereeniging ln;il ik ;rij allereerst bepalen tot ons
maand.bl-4d..l'rïaar inmidd.els bijna aIle nunners van het
eerste jaargang ztj* verschenen,valt over de geïlonen
proef vuel- te oorC.eel en en is ïLear mijn meening deze
proef geslaagd,al^ werd. in d"it eerste jaar een te lco:'t
geboekt van + T. &.1.=
ï;tet flinke nedewerl.ing rroor rverving van abonné's en

voor advertenties zal d.it te kort in het 2e jaargang
zeker z:.in weg te lverken,Een woord van dank aa:i: de re-
d.actie-en voorts B.&n allen- die nedewerl<te om ons maand-
blad te 'brengen op tret peil :.;aerop het thans stant is
zeker op z:-jn plaats.Hierbij neen i1r ook te rekenen d.e
d.rukker van het b1ad. den heer -ïekker,d,ie a1l.e lof toe-
komt voor d.e keur:ige uitvoering,

net aantal led,en-stemgerechtigde en aspirantl-eden-
r+aarbij begreS;en 22 oudersleden be{rceg op 3t "December
+12,

net aantal donateurs bedraagt slechts een vijftigtal,
zoodat hieraan noodzakelijkerwljs beter gewerkt moet
rryord.en.

net aantal groepen bleef i-,] 1933 ep het zelfd,e.raÉËL-
+&:b, zi jnd.e totaal 17 r'e, o, begrepen de vier rneis j es- en
j ongensgroepen aan de Klokkenberg eíi de af tleeling j on-
gens ontw.club.i,ede door het feit d.at voor de jongens
van 13 tot 16 jaar avond"school en huiswerk een tvreed"e
avond, per we"1c van huis bezwaarlijk r,vordt is deze club
maar matig bezoeht gewe=st.
De genomen proef ret een ueisjes- en jongensgroep in

het waterkrrrartier heeft niet ae-n de verwachtingen voldaat1.
Ie afd"eellng seni-oren of neer genoemde afd"eel-ing leven$-

avoncl nan de laatste maanden i$ ledental zeer toe ver-
moed.elijk toe te sc?:vijven aan het werken ond.er eigen
vlag,

Het materiaal rverd" i-n 1933 toevertrouwd- aír.n deil heer
Vermeulen,die hieraan alle zorgen heeft besteed.,

Ie lesÍ:r€R ond.er leid.ing van d"en heer ï:iill-er rvorden
hoewel klein in aantal met opgewektheld gevol,gd-.
ïe in het afgeloopen jaar opgerichte volksdansgroepen

hebben tijdens d.e laatste uitvoering hun prestaties wel
getoond oàd"er de beklame lelding vail r,revr-. Schoorl-St{4us.

ïn 1933 werclen drie led.envergederingen gehoud"en met
zeer goede opkorast benevens & éénmaal per maancl eeÍl
bestuursvergaderÍn9., or1 yoorts ngg twee coRversatie*
e-vonden, À1s

.-rfit-ryr*,

ti ai aar suitvoer'"s : ;3,ïíài*rïËï:xiË"i;: ËË";::,"ï3uË"Ë"ïii3"i,iï -ïfi1-*3;
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À1s nieurve bestuursleri"en werden in 1?33 benoemd Ïuej.
A.cle srilclt. er: den heer tif .i{.leywegt terwi jl víegens ziàkte
bedan,lrte lej.segeri.f en wegel.s ïertrek naar el-ders den ,'heeï v, linsbergen,r+elke laatste niet al-leen lr+*-+ax*++dr.
nazenkampverlovingen mee tot een groot aantal bracht
maar het zelfs verder lvist te bereiken n.1. tot een
huwelijk xiet arlr,ë ex-redactrice.

ïin hÍerrnede kom iic aan het einde van mijn jaarverslag
en wil ik dit beslui-ten d"oor in d.e eerste plaats byzon-
d,ere dank te hrengen aan d.en heer nuÍsman voor de àtge-heele technische leiding in onze vereenigins,waarvan bij
d"e uitvoeringen in 193J d"e resultaten wel zLjn gebreken.
Eveneens onzen d.ank aan de adjunct den heer yerbeek,d.ie
behalve het besturen van d.e naaimachine nog and,ere Ée-
kwaamhed,en aan d.en dag heeft gelegd.§veneens hartelijk
dank.
llen woorcl van dank nag hler voorts nj-et ontbreken aan

de besturen rran beid"e schoren 1i,aalbi:i onze gastvrijl:eid ,genieten in c1e GJrnnasti-ekzalen benevenÍï aan d"e llirectie
v.LevensaCIrgen voor het gebruik van het sportterrein.
Ten slotte Cank aan merlebestuurd.ers en cóntactcornni-ssie

ledenr,ïAArbi j ik trel mag noemen trej. .-t.)ekker VOOr de
aorlgen der kleine meisjesgroep€ilren voorts allen die
op eenigerlei" wijze hebben bijgedragen tot clen hloei
\Ían onze vereeniglng in 1933,

i)e secr. peilÍr.


