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YerenigÍng voor lichamelijke en geestelíjke ontwikkelins
De Hazenkamp

Algemeen secretariaat I J"Jaspers-Teyken
Ieid.er l-ieha.rnel-ijke ontwikkelingl ï,.Yerbeek
Leider geestelijke ontwiklcelin€: E ns.fiI"Barnard
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De l{azenkamp ma.akt na de oorlog een.periode van verheugende groei door.
.L1s altijd. moest ook hier een behoefte aan stabilisatie ontstaart. IIet
ledental, o.at meer dan verdrievoudigde, bracht behalve ongekende moge-
lijkheden, ook or:.verwachte moei1.ijkheden fl€€r ne Hazenkaarp werd gesteld
voor de taakl zich- om te schakelen tot een geheel andere wljze va^rr firer-
ken, terwijl zij daar zowel technisch a1s psycirologisch allerminst op
was voorbereid.
In de technische kant kon, wat apparatuur en accomodati-e betreft, gro-
tendeels worden voorzien door de regeling welke getroffen werd met de
beheerders van het Centraa]. Gebouw.

De psyehologische kant vergt echter meer geduld.Yoor het merendeel van
de oude garde iè de tegenwoordige Hazenkamp een onoverziehtelijke menig-
te; voor het merendeel van de nieuwe leden j-s zaj een vereniging, welke
gelegenheid biedt, op goedkope, wijze goede gynnastieklessen te volgen.
I{oewel met de §tatriten van ne iïazenkamp de naam werd gegeven rran; HYer-
eniging voor llcharaelijke en geesteliike ontwikkeling n moet men zich
voora'l snog geen il-lusies maken, dat er een vereniglng zo1) ontstaan met
twee v)-eugeJ.s: het een en ook het ander. naarvoor klinkt de titulatuur
G,0. te weinlg aanlokkelijk, te (high-browr voor het gemiddel-de Iid.
Bovendien zou een geheel zelfstandige afideling G.0. het misverstand in
de hand werken, dat boven op het lichamelijk welzijn a1s extra het gees-
telijk welzijn wordt geplaatst. Deze tegenstelling, die verondersteld
wordt te bestaan tussen ïr.0. en GoO, kwam tot uiting op de ledenvergade*
ring van 22 Mei 1953. Voor het scheppen van het juiste klimaat heeft de
op deze vergadering benoemde vertrou\À,eilseoï[missie goed werk gedaan.

Tot nu toe is getracht het Go0,werk zoveel mogelijk aan te sluiten.bÍj
de aetiviteiten Ín Hazenkampverband eR daarom zijn de hiernavolgende
jaarverslagen 1953 niet gesplitst in tr.O. en G.0o

AcrïYïTlrïrEN l.953
ffienigEo0.werkp1aats,d'ochtoteencontinuiteitkonniet worden gekomen. À1s voornaamste oorzaken gelden hiervoor: de vie-
ring van het z5-iarig bestaan van De Hazenkamp, het vertrek van de heer
H.Kuilart en de komst van ns.S/.3arnard, al-smede de onwelwil1ende neutra-
liteit der leden bij de veronderstelde tegenstelling tussen L,0. elt G,0.
fn de jaarvergadering van 22 }lIei l-953 werd een vertrouïvon.scomraissie
bestaande uit d^e herenl J,de i{artog - À"Jaspers - §"Kleinlooh - M.Mee-
ren§ - À.va.rl. Westreenen gekozen om de hangende kwesti-es tussen I.0. en
G.0. nader te bekijken. Bovendien is deze commissie behulp'za;afr geweest
met het vaststellen der nieuwe §tatuten en het Huishoudel-ijk Regl-ementl :

wel-ke op de ledenvergadering vilr B ;uti L953 werden goedgekeurd., 0p de-
ze vergaderl-ng vond d.e definítieve benoeming plaats van de Raad van Com-
missarissen en werd een nieuw Bestuur ge$ozelle

ne Raad van Commissarissen bestaat uit de herenl fh.van Sroekhoven -
Mr.Grotenhuis-À.HuismeI.-Ir'G.§chu1]-er-I,{r.Ro
1llerdmllller von Elgg en A"lren ïïestreenenÍ Het Sest_uq,{' werd satnengesteld
uit d e damesr Io{.van 3oxtel en J.Jaspers-teyireEffit de heren:
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J.3er.felo - 0"van }onselaar - J.de Hartog - A,Huisman en I{.Kro1, De
I-reiciing van de 1-icha:"nelijke ontwikkeling was in ha:rden va^n de heer X.
ffiVffiffi, geassisteerd voor de kleutergroep door §Ievr, À{.I'rederiks van
'l{estreenen en voor de overige groepen door de heren P"Vermeulen en H.
Rademaker" Na het vertrek van de heer l{.Kuilart werd de leiding van de
geestelijke ontwÍkkeling toevertrouv,rd aan nsu!ï.Barnerd. ne ledenadmini-
strati-e werd in handen gegelren van oe heer À.van ïfestreenen.

Het 25-iarie bestaan varr De Hazenkamp.
ging. 25 jaar.

Ingevolge het besluit van een ledenvergadering werd er voor een waardi-
ge herdenking van dit feest een Feest- en Eevuecommissie samengesteld.
!e Ïeestcommlssie bestond uit de darnest J.van GeeJ- Wittekamp en 1ill"§ehou'
ten Yermeulen en uit de herenlJ.de Hartog - IÍ.Krol - J.Oosterlaan - l[.
?ellen en J"§tolk; de revuecommissie bestond uit de heren : Ifl.3runet de
Rochebru$€ - M.E$thout - A.Jaspers - M,Meerens en A"Seynd.er.
0p 21 Februari 1953 werd in het Centraal Gebouw een Reunlulsn-gam€n-
komst gehouden, w&arop ve].e leden aanwezlg wareno Hierna vond de over-
dracht van het Centraal Gebour'r plaats, waarbij o.]IIo gesproken werd door
de Commissaris der Koningin van de Provlncle Gel.derland Jhr.Dr. Quarles
van Ufford, de wn.burgemeester der Gemeente NÍjmegen de heer W.Seukema,
de president-commlssaris van onze vereniging de heer ïr.G.§chul-ler en
onze oud-voorzttter de heer A.0osterleeo Na deze overdracht was er eell
druk bezochte reeeptie Íi/aar vele autoriteiten en deputaties van zuster-I
verenigingen van hun belangstellÍng blijk gaven" Een groot aantal bloem-
stukken vergezelde deze gelukwensen. Na afloop dezer zeer geslaag'de en 

,

stij)-vol-I.e receptie vond voor Sestuur, Feest- en Revuecommissie in hui-
ze Ditse1- een koffiemaaltijd plaats" nes avond.s werd voor een uitver-
kochte grote zaa]- va:t ne Yereeniging de jubileurc-glromastlek-uitvoering
gegeven welke geheel ingestudeerd en gebracht werd onder leiding van de
heer I,Yerbeek" 0p deze avond werden de Z5-Jaren-leden JoGrotenhuis ell
A.Huisman gehuldÍgd en hun benoeming" tot Ere-lid bekend gemaakt.
0p 22 Februari 1953 werd een Herdenklngsdienst gehouden ín de Johannes-
kerk aan de Hazenkampserffeg des morgens om 11.oo lnlïe waarin Is.G..Barger
predikant te Edam en Ere-voorzitter vaJl De I{azenka,:np en ns,K.truyendijk
predikant van d.e Johanneskerk voorgingeÍro
0p 28 I'ebruari 1953 werd in de grote zaaa van ne Yereeniging wederom de
jubileum-g)rïnnastiek-uitvoering gegerren. 0p deze avond tevens de huJdi-
ging plaats van de 20-jaren-leden: N.de i{artog van Bovene - J.Jaspers
TeygsÍr - G.Koets Bennink - N"$mit van der §1oot - C.tfttille ?abon en tr'.
Maassen alsmede van de 10-jaren-leden; N.Bel-linlc - ïr.Bennlnk J'r:nichen -
W.Hammer - Onderstal - l.Zvrart van Krimpen - B.Companjen - !,Korstanje -

n"Iranti-ng - H.lenslnk - G.Yonk en §"Vonk. Bovendien werd ons 1.000 ste
lid A1bert Jonkers op iret toneel geroepen en hem werd een voliedig
Hazenkamp uniform alsraede fietsvlag en insigne aangeboden"
0p beide uitvoeringsavonden werd muzlkale medewerklns verleend door de
Chr.lyiuziekvereniging nJUBitrí. Er werd een coll eete gehouden voor het
Rampe.nfonds, die f . 308,15 opbracht, we1-k bedrag aan het Ëode Kruis
werd overhandigd.
0p 17 en 18 April 1953 werd de
welke voor een groot dee3. een
werd. gebracht in de grote zaal
werlcing werd verleend door de

jubileum-revue rrHazenpepern opgevoerd.,
eigen }Íazenkampsfeer had" Ieze re\rue
van ne Yereeniglng en de muzikale mede-

§mit-3and onder lelding van de heer M.
Elrkhout 

"0p 28 ltïovernber 1953 werd als slotstuk van de viering van on§ Z5-iarig-
béstaa"n in de grote zaal van De Yereeniging het toneelstuk RJob heeft
geduldtt opgevoàrd, De regie l,ras dltmaat Ín hat:den van de heer A.Jaspers
Ook de kinderen rlrerden ni-et vergeten en hun werd een g'ezellige middag
aangeboden in het Prot.B,lil.fehuis, !ïaar naar hartelust werd. genoten.
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Diversen
ffijaartg53kwanhetBestuur2].maa].tervergaderingbrjë9Í1rne
eerste ledenvergadering in dit j aar vond. plaats op 7 trtebruarí waax 54
stemgerechtlgde en I niet-stemgerechtigde leden aanwezÍg warenr 0p 22
Mei 1953 werd in het OentraaJ- Gebouw vergaderd, waar 91 stemgereehtig-
de leden ïÍvarenr Een buitengewone algemene ledenvergadeging werd gehou-
den op I ;u1i, waar 97 stemg'erechtigde en 2 niet-stemgerechtigde-1ed.en
lvareno 3e laatste vergadering van dít jaar vond plaats op 10 November,
eveneen.s in het Centraal Gebouw, v'raar.4l- stemgerechtigde leden aanwezig
$raren en \i/aarop de benoeming van de kasconmissie plaats vondl gekozen
werden J"van Geel tlittekamp, W,3ri-nkhuis en P,lanting.
?er 1 Januari L953 sraren 903 werkende leden ingeschreven, alsmede 51"

buitengewone leden en 55 doRateurs. 0p 31 'December 1953 stonden inge-
schreven 9L2 werkende 1eden, 57'Uasi-sleden en"53 donateurs. ïn de loop
van het jaar bedankten a1.s 1id onzer vereni-ging 207 leden.
ïn d.e zaal van de school aan de Hazenka.i:rpseweg werden per week 23 gym-

nastieklessengegeven, waarvan 1 kJ-euter-, 9 meisjes-, 5 jongens- , 4
daroes-, 2 damessenioren-, 1 heren- en t herenseniorengroep. ïn de zaaA
van het CentraaJ- Gebouw werden 15 gymnastieklessen per week.gegeven,
sraarvan 1 kleuter-, 5 meisjës-r 3 jongens-, 2 clames-, J damessenioren-,
en I herengroepr
ne Paasvacantie werd dit jaar gehouden van 3 tot 12 /Wríl 4953i de zo-

mervacantie van 27 JuLr- tot 22 Àugustus 1953 en de Kerstvacentie van 21
december 1953 tot 4 Januari l-954.
loor enkele gymnastiekgroeï,,en werd med.egewerkt aan de Oranje-avond op

30 Àpril 1953 in de grote z*.al van ne VereenÍging.
Yoor de led.en van f4- jaar en ouder werd op 13 September 1953 een

Írknobbe1-rltrr georganlseerd.
0p 17 October Lg53 voncl in d.e Goff ertboerclerij een Brldge- en Canasta-

drive voor onze leden plaats.
0p 20 0ctober 1953 il/as de eerste bijeenkomst in het Centraaf- Gebouw

waar het Sestuur de nÍeuw satnen6estelde contactcomnrissies van de diver-
§e afdelingen had uitgenodigd.

zaaJ- van het Centraa). Gebouw waaT eell speJ- door i{azenka"npm-elsjes werd
opgevoerd. Ieze avond werd goed bezocht en het spel. $ias keuríg verzorgd
ïfegens financiele omstand.i-gheden kon d.it jaar het maandblad niet meer

iedère maand verschíjnen, doch hiervoor krraro in de plaats het Mededelin
genblad om zodoende toeh de belangrijkste mededelingen van het,Bestuur
en de Àfdelingen ond.er de aandacht der leden te brengen. Een uitzonde-
ring werd nog gemaakt met Kerstmis, toen verseheen a.ls vanouds een uit-
gebreld. I{azenkampmaandblad.
OoÉ Oit jaar maakten sle Haardtr en rrle Yalkhorstr twee avonden per

week gebruik va^n ons sportterrein aan de Hazenkampse$ieg. T.evens werd
door hen hÍerop van 27-Ju3-i tot 15 Augustus 1953 het vacantiespel ge-
houden.
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Àfdelingsnieuws
ffian d.e contacteommissies

I T"Tiesinga - Do§ipman - Jovan Haalen
I lfl"Brunet de RochebruÍIe * C.Boeser - S.lonk

: B.van Donselaar }fltll1er - G.Westera - E.Arno1d
: A.Jaspers - C"Wan.ts - C.luÍjck
; P.Bemer - S.Thomas - §.Kleinlooh

Tafeltennis l J,0osterlaan - E.llendriks - EcHof stee

Handba].
Honkbal

Tenni-s
[onee1
Yoetbal
Yo1leyba1 r J"stol_k - G.ïoge1
Wand elen t H,Iensink - n,Korstanje - J.0nrust
Hqqdba.l. loor het eerst heeft in 1953 een dames-team deelgenomen aan de
Effi'dffifeompetitie van het Ned.Handba-1 Verbond.. Zonder van te voten te r
trainen voor deze competitie slaagden de dames er toeh 1n op d" 4e plaal
te eindigen. Dit was de middenplaats, or:odat ey 7 verenigingèn aan dó
cortpetitie deelnarnen. Ïn §eptember 1953 hebben onze. dames,flink aange-pakt en begonnen het seizoen met een reeks van 9 overwinningen op hun
tegenstandsters. fn necember 1953 zag het er dus voor de afdeling Hand-
ba]- a]- veel rooskleuriger uit dan het afgelopen seizoen. voor eeÀ groot
deel is dit te danken aan de uitstekende training, die bij d.e heer ï,.
Yerbeek in goede handen rras.
Honkbai. !1t jaar werd met 3 tearng aan de competitie van de K,NolI.B.EE@men eà de resultaten waren zeer bevreàigend. Voor ons junioren-
team was het jammer, d*t a-1leen het N"EoC. juniórrenteam a1s te§enstan-der kon fungeren. Het moeht llazenjra.mp f niet gelukken om kainpióen te
worden. Er werd deelgenomen aan ]ret Honkbal-tournooi op 25 en A6 ÀprilL953; tvacrrnrr een gezellige avond in de Goff ertboerderiJ.
Tafeltennj-s. Ïn §gptember 1953 urerd gestart met 20 leden, zodat de ver-Fffiffi-g6É-ïoor dit seizoen vàelbeloíend ï/aren. Er ''rerd íret 3 tea.urs in-gese?rrevenVoorde.competitie;het1eteanind.e]ek1asse,het2eerr
Je tearn in de 4e klasse. Àanvankelijk was er grote anj-mo, zowel voor de Iwedstrijden als voor de trainíngsavonden. Itla enkele weken werden d.e
trainingsavond.en a] sleehter bezocht, terwÍj1 er in de comp'.ëtitie
slechts matig succes ]con i,vorden geboekt, lïet 2e team bracht het er hetbeste af en vrist nog enkele ovenvinni-ngen te behalen. Door vertrek van
gnkele spelers moest het 3e team uit de competitie worden teruggetrokker
Het le tear:n degradeerde naar de zi-e klasse, terwijl het 2e team-iich kon
handhaven.

Igr+i§. nit jaar werd net 65 leden op de Goffert-banen getennist enhlervoor werden 10 banen gehuurd. 0p Herfielvaartsdag werd een onderlingtennlstournooi gehouden, dat onder leiding stond. varl een speeiaal hieí-
Yoor benoemde toi;rnooi-eonmissie, bestaand.e uit 2 dames en a heren
Hazenk_asLpleden, nes avonds vond in de Goffertboerd,rrij de prijsuitrei-
king plaats, waarna men nog enig'e urei[. gezellig samen wàsr
loneelo loor de toneelgroep 1s het dit jaar een d.ruk jaar geweesto Na=-.- , .de inschaiceJ-ing Yan onze toneelenthousiasten 1n de jubileumrevu.e HHazen-
peperu en het verzorgen van de l<lndermid.dag, kwam dé geslaagde opvoe-ring van het toneelstuk ÍrJob heeft geduldr in d.e groté zaal van ie ïer-
eeni-ging. Toen de heer $,{,Meerens bedankte a1s lid-van De Hazenkamp is
de heer À.Jaspers bereid gevonden de regÍe van de toneel-afdeling op
z,.cl:' te nemen. noor het entirousiasme van de leden van deze af delíng: ishet een prettÍg sa.merur'/erken geweest en heeft deze afdeling haar beéfaanerecht wel bewezen.
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l&e-tbgl- Het 1e en 2e elftat hebben het seÍzoen goed uitgespeeld" À1-Ï6ëffi net janmer, dat de eompetitieleider het progamma 
*niet 

heeft
kunnen uitbreiden, vanwege het slechte ureer en afgeï-aste wedstrijden.
De adspÍranten zijn goed geëindigd en hebben getoond dat d.e toekómst
voor de afdelirrg voetbal hoopvol Ís. 0p een prettige en sportievewijze werd. het tourRooi en de competitie, in deze afdeling-beëindigd.
Yoll,.eybal" IIet banta-l Ieden, d.at ziein voor deze tak van sport opgaf
ït'a§ teer gering nl 9 man. De eerste trai-ningsavonden in hèt Centraal
Gebouw werden zeev goed bezocht. noordat eehter de competitie nlet optijd kon beginnen, wegens gebrek aerr een goede zaa)- werd de a.::imo voor
de trainingsavonden steeds mindero Yerschillende vriendschappelijke
wedstrijden werden georgeniseerd om de belangstell.ing weer een beetje
te doen otrfteven" Toen de cornpetitie indeling werd gemaakt plaatste men
deze afdeling in de 2e klasse, terwijl er voor de Je klasse werd inge-
schreven. ?owel de uit- al-s thuiswedstrijden moesten alle in vreemde
zalen gespeeld lvorden, omdat de Hazenka.,npzaal- werd afgekeurd. ï{et team
was nj-et erg gelukkig en verloor 6 van d.e I wed.strijden. Tegen het ein-
de van de competiti-e verminderde de animo, waardoor de laatste wedstrijr
eenmaal moest r,vorden uitgesteld en de volgende maal- er niet genoeg spe-
lers \nraren om de partij rgglementair uit te speleno Na afloop van de
competitie was er geen bela"ttgstel-ling meelr voor tralnings- of vrj-end-
schappeliSke wedstri j den.
Wanclelen. In de lTla:irltl Juni 1953 werd weer een wtndelafdeling opgerieht.
§!-fr-ïïni 1953 werd deze afdeling lid van het Nijm.$randel tTerbóndo ne
eerste offlclele tocht was de avond-vierdaagse van 16 t/n 1,9 Juni Lg53t
waar 26 Hazerf,<ampleden aarr deel namell! Het eerste succes werd beloond
met een keurige meclaille,Ook vr,erd deelgenomen op 28 Juní 1953 aan de
Yan Wee:'den-3oelmarr-fondsnrars met 24 waÍ]delenthousiasten en daer werd
ons erren"eens een medaille aangeboden. Aan de Vierd.aagse-afstandsmarsen
werd deelgenomen door I meisjes, 13 dames en 7 hereno FIet mocht deze
23 Hazenkanpleden geluklren als een groep de l-aatste dag binnen te komen,
ïn het naiaar liep men de Herfstkleurenmars ro.p 25 Oetober 1953, ïvaar
21 TLazenkampers voor op pad gingeno De 4e medaille Ín dit j aar werd in
ontvangst genomen. Genoemde marsen lvaren onder de uitstekende leiding
van de heer I,Korstanjeo

FTNA}ICTEN 1953.
ffigstenbed'roegenditjaarf.19.109,8Oend.etota1eiuit-
gaven f" 19.398162, Er is dus f, 288182 meer uitgegeven dan ontvangen,
hetgeen eveneens blijkt uit de vermindering van de kas-bank-giro-sa1di
welke op l Jarruerj- 1953 f" 1"818189 en op 31 necember 1953 f. 1"530,07
bedragen,
lran d.e ontvangen bedragen Ís f , 228125 overgebraeht naaï het boekjaar
L954, terwijL van de ultgegeven bedragen een bedrag ad f. 1.781,55 nog
ten laste van het boekj aay L952 kwan.
ïn het eerste kwartaal L954 werd nog een bed.rag ad f . t37 ,25 ontvangen
rrregens achterstallige contributies en verkoop insÍ-gnes, terwijl betaald
werd voor nog ten laste van het boekjae,r 1953 komende posten een bed.rag
ad f, 634189.
Eveneens ten laste ven het boekjaar 1953 komen nog diverse posten, waarr-
van de betaling nog ni-et heeft plaats gevonden, doch waat'van wi-j hopen
dat wij deze voor eind 1954 zullen hebben afgewikke1-d, t.ïín!
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pensioenpremle Hr, Yerbeek
Lesgelden Hr"Bademaker
id em Hr.Yermeulen
notariskosten
premi-e Z.Ï,besluit
Huur terrein Ï.revensmorgen
idem gyillu.r zaal. Hazenk.*"g
stencilwerk lekker
geraamd tekort jubi]-eum
onderh.ïyerkz.hed en v. d o §1uis
oude sehuld Ïrevensmorgen

2641==
2541==
,?o4JJr--
125 s ==

901==
B!, ==
50, =-
15,50

75a , =*
5r9 r69
500 n ==

totaa] fo 2.932r49
De schul-den- per 31 necember 1951 bedragen dus:
niverse vooruítbetaa.lde posten f. 228125
In het Ie kwartaal L954 betaalde posten tt 634189
§og te betalen posten tt 2.932119

De vorderingen per 31 Decernber
Ba::k-Kas-Giro- saldi

L953 bedragen:

Nog te ontvangen contrib. en monograío
Coupons Z.3.3es1uit
Iffaarborgsom K.N.V.Bo
Huur terrein levensmorgen
Toe stellen enirmateriaaJ

8.638r 33
2 "5+B r 92
1 . 312, 3'
L,492 r54
1.066, 41
L,a45 ,a7

l-go 156
396 , =-
4L5 , -=

1.413, 15
'339,41
1go, 58
]-?j , -=
L25,85
28g, oB

11, 971,73
4.7O2r5O

?21JJ"' __

L46,76

fo 3"795r33

f.1,530r07,, a37 ,25tt 60, ==Ír 50, --tt 50, ==t, 'l&t -- f o l_.828r 3?

Het negatierue kapitaa-l per 31 lecember. 1953 bedraa6t dus f .L,967rAL

0p l Januari 1953 werd nog een positief kapitaa-l beeijferd van
f o 469,35, zodat het exploitatj-everl-ies oyer 1953 bedraagt f . 2.436, 36,waarbij rekening gehouclen moet worden met het feit, dat de Ín 1953 ont-
vangen dotatie van H.HoCommissarissen ad f . 4.500r== gehe€1 ten gunste
van dit boekjaar is gebracht"
§peciflcatie rran het erploÍtatleverliest
IÀ§TtrN.
EEfàfïË'sen en socíafe lasten
kosten 25-Jarig bestaan
1.evensmorgen
maandbl-ad
drukwerk, admlni stratie, portl
g§mn . zàal Hazenk.Y\reg

. Centr. Gebournr
onderhoud. toestellen
ontw.&. ontspar:ning
bibllotheek en stoelen
'representatiekosten
nevensporten
not ari sko st en
2A/25-jarige leden jubilea
diversen

BÀIEN.
Ef*nïfïnutles
donaties
onderhuur
diversen

exploitatieverlies 1953

4Ir 19, 588, 35
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3EGfi,OTÏNG 1954 & MMIJOÏTATÏffiEX}INÏNG ].e HSIJFJA3R Lg54
s een. vereniging

met de twee vleugels 1.0, en G.0. Bovendlen werd t,&.p. gewezen op de
situatie, dat de leden vrij scherp zí1rt ingesteld. op een veronderètel-
de tegenstelling tussen L.O. en G,0. Alles is er d.us zoveel mogelijk
op gerlcht om d.it waanid.ee uit de weg te ruimen en het is derha]ve
mede een zaak van taet geweest, dat het financleel beheer gecombineerd
wordt gevoerd.
!e eonsequentie van het gecornbineerd finarrcieel beheer is uiteraard.,
dat getracht zaJ- worden, de kosten'van het G.0owerk zoveel mogelijk
uit de eontrj-buties van de leden te fÍnancieren. Zqa.1s eehter uit de
hieronder s/eergegeven halfj aarrekening bl.ijkt laat d.eze vooralsnog
geen ruimte, omd.at uiteraard eerst getracht zal worden eeïr. bescheiden
positlef kapitaal te vormen, waarbij hulp van H.H. Comrnissarissen
ons spoedig uit de impasse zou kunnen helpen.
Jaamekenlng }e haJ-f jaar L954

Contributies, ete. begroot f , 6.45Ar == w€Tkelijk f , 6.+14r6+
nonaties n 75,=- n

Díversen"L25,=="25,=-
f" 6.65Ar=- totaaltotaa]-

Uitgeven
salarissen begroot
soeiale lasten
bij zondere uitgaYen
expl.geest. ontïy.
exp1.lich. oïltïvo
<iiversen

3
J-e
lt
il
fl
Ít

ll

4 ,675 1 ==
750, ==
625 7 =-

- t-_

500, ==
1001 =-

werkeli jk

f. 6.+39r64

4.LJJ , ==
750,58

4sà:zZ
L.2L7 rl4

360, 68

j
Io
It
tt
ll
0.'
fi

totaal ,_:_1:6_?9:II totaal f . 6,957,66

Het exploitatieverties over ;;;=;;, a*r a954;;;;=il=rr-r, or,
zodat per 30 Juni 1"954 het negalievg kapitqralÍ. 2_.É95r-.!l.l bedraagt.
Yan de dlverse afdellngen ztjn de resultaten:
handbal foordelig saf-do f. 9r4B
tzfeltennls idem
tennis
voetba].
vo11eyba1
wandelen

ldem
idem
id.em
nadellg saido

r-l a t --tt ZL;75n 66,03
11 -.--tt 4145

\4i j zigingen Bestuur en ï,eidi-ng.
den algemene ledenvergadering werden vooï'

de aftredende en zich niet meer herkiesbaarstellende bestuursleden À[,
van tsoxtel en A"Huisman gekozefi J.iran Geel Wittekanp en G..§chouteno
0p hun verzoek werden de assistenten van de leiding van de lichamelij-
ke ontwikkeling t.w, M"Frederiks van trlrestreenen, P,Yermeulen en H.Eade-
maker vervangen d.oor de heer H"de Bruin"en G,YogeJ-o
Helaas is nog geen oplossi-ng gevonden lroor de problemen welke in de
leÍding van de geestelijke ontwikkellng zul1en gaen ontstaan, ríranneer
ns. ïf.Barnerd ons per 1 Septe:aber Ag54 z* gaan verlaten.
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G,0 .-ï{ï§uïr§ 1954 
"#1te verd.ere urïffiuw van het Go0.-ïverk werd bij de leden vam le Hazenkamp

gelntroduceerd door een persoonlijk eontaet erl eetl enquéte"
Een persoonlijk contact kwam in de loop van het verstreken seizoen op
bevredigend vertrouwelijke wijze tot stand rnet enkele kernen van !e
Hazenkamp, t,lyo ! de darnes-handbalgroep, de honkbal-af del.ing, de wandel.-
elub en de toneelclub" Deze contaeten zrJn van waarde voor een revali-
d.atie van het verenigingsleven door mÍdde1 van het G.0.-werk, dit nl"
aLdus gezlen dat het bindmiddel- ]can zijn tussen de gewrichten van de
vereniging, nat zulks onopvallend gebeurt en voor een groot deel eell
zaak van tact is, valt te begrijpen.
Een enquëte voor het seizoen 1954 werd aan de leden van De Hazenka.mp
toegezónden en hierop werden 161 antwoorden ontvangello Yoor knutselen
bleken ?6 personesl belangstelling te hebben, voor diverse eursussen 53
voor spelen 32 en voor rnuzlek 30.

§l{&sussen en kringeno Er zLJrL contacten gelegd met mensen, die op uit-
erzake kundig z:-jrt en die zi-eln.ber.eld verklaard

hebben aan kringen en cursussen mee te werken. Namen afs I Prof. Dro
Àsselbergs ( *nton van }uÍnkerken ), Ieo Pappenheim, Jan H"de groot,
Jr.lekkerkerker, !r. Cretier, &ïr.Iierrdr:iks staan er borg Yoor, dat -
Eranneer belangstelling moeht blijken te bestaan op het gebied van eu1-
tuur en algemene vorming * de beste kraehten ter beschikking staan
varr het G.O,werk, 0p de aansporingen z:-elt op te geven Yoor een cursus-
prograïïrma is ondanks voldoende publicatie weinlg reactie gevolgd" I{et
is waarschijnlijk beter niet nu reeds een propag'anda offensief in te
zettenl de voorkeur verdient het een en ander in petto ie houden en
t.z.t, op deze plannen nader terug te komen.
Beeds is öit gelvonnen, dat een wehorillende neutraliteit i-s gekomen
i,p.v, een on$/elrnillende neutraliteit, fl. à.w. onverseh{1,}igheid maakte
ià niet a1 te kleine kring plaats voor ë:ereserveerde ( un voorlopig

gedistantleerue ) waardering.
Het kindereentrum woro.t gerniddeld door 85 kinderen bezocht en geniet
grote belangstell-ing. Iïet is gerechtvaardigd aan te nemen, dat deze
kintleren over enige jaren een bepaalde kern zullen gaan Yormen, waarom-
lreen de endere leden ztch zull-en gaan groeperen en waa.rdoor het G.0o
werk door aarunerkelijk groter aantaJ- leden za.l worden gewaardeerd.

Yoor de organisatie ..,r'df,r onze kampen 1s .een lca*mpcorami-ssie gevormeerd,
die de voorbereiding en leiding hiervarr op zteh zal nemen. Met PÍnkste-
ren zijn v'ie naar tt Hazendal bij Ede geweest en er lryas een deelneme
van ca 40 leden

I..,ezÍngen.-9*ïrffii
6 Sebruari

27 Februari
4 À{aart
6 Maart

1l Maart
29 Mei

L954 : Jan lltit over njszztt
L954 r Sorunr-avond oolov. C.Kleywegt
L954 l Jan ï/it over rtklassieke muziekrl
L954 r Jatakof Zut*n over t'Het Ge].oof van ÏsraeIÍt
L954 i M.de Yos over tfvoetbaltechniekr
a954 i 'H.v.Pu]- over frmoderrte luchtvaatrtfl
L954 r Sorum-avond. o.1.v,' Ds.Ë"Ïruyendi jk

3e tronm-avond, welke op 6 tr'ebrua-ri ag5+ werd gehouden en waarin zittif;,
namEn-ntffid'ïjs en de heren S,nids, &{{.Kroeskampr- rr.d,Zwet en als voor-
zitter dà treer Kleyr,'egt werd door ea 60 personen bezocht, Y:o: Y9e1
oudere leden. Er werden vee1- vràgen gesteld op allerlei gebied díe niet
alleen door het forum werden behandeld doch waari-n tevens het audito-
riwo werd betrokken, hetgeen tot een levendige en interessaote discus-
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sie aanleid.ing gëf op zeer goed. geestelijk niveau,
ne Forum-?vo4ll wel-ke op 29 Mei l-954 werd gehouden trok een kleinere
Sroe eliendenl nitmaat werden onàe:r voorzitterschap van ns.E.Ïruyendijk en met medewerkÍng van enkele vooraanstaande mazààturnpersinterne vragen van veï:enigiàgsbeleid en ;eugaàew"Àing behandeiai
De overise Zalerdg€+,alonge4 ïvaren z.8l t trefcentruiaft-avonden, waarbi-j. 

-----Ë-_-
oe Deooell-ng' voorzaÍ speJ- en ontspa:rning te eombíneren met mogelljkhó-den van gesprekr

Anusement.
Ï6-ffi 1954 I dansavond in de Goffertboerderij
23 J arruari 1,954 I snert fuif
30 Januari. 4954 I film ttthe man in the white suitn
10 f ebruari L95+ I f1}u o\/er honkbal m.m.rr. de heer Urbanus
27 Maart 1954 : film over turnkampioenschappen en volksgymnastiek

m.m.Y. de heer Brouwer
3 ÀpriI L954 , l?i:":}. "r dansavond. in de kreine zaal van re

4iging s[.m.vo de i{azenkamptoneelgroep.
24 Àpri1 L954 I film Í'mijnfieer de gouvernàntett en rnèt schotboordtÍi de eerste een klueht en d.e tweede een

mentaire.

Yeree-

is te
doeu-

5 lfle1

15 I'tei

1954 r med.ewerklng van g)nïnasten en toneelclub van Ie Hazen-
kanip 

- aan de bevri jdingsavond in se yereeniging onder
?gppicíen van de 0ranj evereeniglngo

L954 : film over honkbal en optreaen Hazónkamp-orkestge
De }lazenkarnp is voor verre\i/eg de rneeste leden een zui-vere g;rmnastiek-verenigins e+ 99 belangstelling voor d.e zg, sportfilms is dàí ook zeergroot,. gemidaeld 240 personen. De op 15 l,{éi j.954 Sedraaide honkber_lf1lmwas een instructÍefilm in verband" mèt een honkbalÍournooi, fretweit< opl-5.en 16 Mei 1954 werd gehoudeno
Er is uit I{azenJra*uipleden een orkestje gevormd, welk op 15 Irrlei lgl4 voorhet eerst in het cpenbaar optrad. 3ij éen goede hanteiing is diÍ-eendankbaar object om als schakel tussen f.r.0.-en G.0. te diénen.
}e toneelclub van De llazenka.i"np heeft z:_ln sporen reeds verdiend entreedt zowel binrien izls buiteà de verenigin§ steed,s met *"àó*"-op.
De kosten welke ger:roeid ziin gevreest met de ultvoering van bovengenoem-oe F;o'Imtiviteiien hebben in het le r{al.fjaar Lgi4 in totaal f. 4g2,26bedrag-en" ï[anneer de opvolger van nsoï[.3ainard de ged.aciitóàgang,'weikein de bovenomseireven ieeds uitgevoerde.progr-ammat,Ë _ten g"oXd"Ïaa dient,bliift aarÈrouden, ranen r.vij vooi het seiloe[ tg55/j6 de Ëo"ia;-ö
{. !i0001=11 naar een en ander echter nog zeer ciubieus is, zouOóà wi3in dit stadirm echter niet w1lIen aandriígen op beschikbaàrstelling vandit bedrag, echter vrel van het inmiddels [itge[even bedrag ad f . +§Zríà

Conclusie.
ffm'eg van worden uitgegaan bij het vervolg der G.0.werkzaamheden dateen verdere opbouw vall yormlngswerk toekomst kan hebben. Er moet danrekening worden gehouden met een verzelf standiging van dit ,tCentraal-
Gebouw*ïÏerkn zodanig, dat het met gebruikmaking van oe accomodatie enoutilla,8e van De-l{p.zenkamF toch een eigen draagwijdte krijgt, Er zoueen peï"soneLe unÍe kunnen ontstaan tussen het G.Orwerk van-ne l{azenkanapenerzljds en eventueel middelbaar-scholieren-werk, volkshogesehoolcurl
sussenr etc. a^nderzijds in de persoorl. van de man, die de Hbiainstr vanhet Centraal- Gebouw moet vrorden. Ie snel sehematiseren rran een dergelij-
ke groei zou wederzíjds misverstanden kunnen wekken. De G.Oo1eld.er van
ne Hazenkamp moet eenvoudig formeel de vrijheid hebben te pionieren op
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eigen ge%Wt ïvaarbij het G"0.werk Yaix 3e Hazenka.urp evenals zoveel moge-
lj-jk tot d.usver, vÍa het Hazenkampbestuur en deszelfs verantwoordelijk-
heid dient te lopeno

len aanzien van de coneentratie van het G"0owerk in het Centraa]. Gebouw
is het gewenst, dat de zalen l-4-, alsmede de grote zaa). met bijbeho-
rend achterkanertje hiervoor ter beschikking komen.
&{en zal dan van zaa]- 4 en 5 één kaner moeten maken en d.eze 1n de geest
van de huidige zaal 6 uitvoeren, zonder de betreff end.e wandsehild.eringen
fevens moeten de verwarmi-ngsinsta[àties van zaal 4 en 5, alsmede vaJr
het achterkamertje worden nagekeken, De grote zaa! za1 moeten worden
voorzien van een permanent toneel- en het bijbehorend achterkamertje
uoli zodanig moeten worden opgefleurd, dat het als Sestuurskamer bruik-
baar wordt, eompleet met archiefkast.
Ten slotte zouden wij gaarne d.e aandacht w1}len vestigen op de zeer
slechte verlichting van de gymnastiekzaal. al-smede op de reeds duidelijk
zÍchtbare noodzakelijke reparaties aBJl enige toestellen. ïIltbreiding
van de outÍl1age met een springmat is noodzakelijk.

Nijmegen, Àugustus 1954 Het Bestuur
G"schouten ].e ïoorzitter
J.Berf e1o 2e Yaorzitter
J "Jaspers-Teyken le Seeretaresse
J.d.e i{artog 2e Secretaris
0"van nonselaar l-e Penningmeester
H.KroI 2e Penningmeester
J,va.n Geel ïllttekapp Ï.lld.


