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0ver het geheel genomen was het voor onze vereniging eell een vrij normaa"lj aar.
Doordat wij zo_ gelukkig waren d.e hr, Hoekstra als leider onzer vereniglng te
kunnen aanstellen kon de leiding onzer vereniging meer word.en gecentrà]iËeero.
Hi.erdoor verdween de hr. snit a-1s leider Éit ónze ï/ereniging. Yoor het ve].ewerk dat door hem is verricht, zeggen wij hem harte].ijk danÈ.
A1 gauw bleekt dat- $-e hr. Hoekstrà een man is \raarva.n wi j nog we} wat lcunnenverwaehten. Niet al{en geef t hj-i b1j- jk het iteJ.k wat wi-}s- ItprÏncipe van de

[' _'zenkamp aarr. te voelen, -maar hl j streef t er tegeli jkertijà naar; voóral blj\re jongeren, het prestatiepijl op te voeren.
tren nieuw lesrooster werd, ingevoerd, waarbij aan de hr. Korstanje de taak
--levielrde hr. Hoekstra bij de leiding der lessen te aseisteren.IIet Centraalgebourv werd door de daar gevesti-gde afde3.ingen der gymnastiek
verlaten en enige jeugdlessen gingen Jver naar de H.B.§. voor meisjes, de
overige leden werrlen bij andere groepLn ingedeel.d.
Er werdelx vreer regelmatig instuifavonden gehouden, onder de bezieJ.ende
leiding van de hr. Hoekstr& §f,r en J. v.ifd. Sehaaf. Voora]. de St. Nj-kolaas-
avond. vormd.e hier een nlet te ver§eten hoogtepunt.
Hoewel met een bloedend hartr zW de hr, vo.Ír lYestreenen zieh genoodzaakt
de ledenadmÍnj-stratie j-n andere handen over te geven. Wat de hr. v, lYestree-
nen op dít gebied voor de Hazenkanp heeft gedaan is niet in woorden weer te
geven. Onze vereniging zal dit nooit vergeten en U hiervoor aJ-tijd dankbaar
bIÍ jVen. '1f,eraxt wösré ri.c.n ioc6
Hoe-moeilijk het is iemand te vinden die dfi*wëÍE'mb§ó blijken uit het feit,det, na maanden zoeken aan het eind van 1959 nog niemand. hiervoor was gevonden
.an wie het Hoofdbestuur deze taak durfde teovertrouwen.

,rDe adninistratie varr ons klubblad bleef geJ.ukkig berusten in de bekwame handen'n de hr. Hoekstra sr.Èret medewerking van het K.N.G.Y. werd, een tiampoline aangesehaft, waarop
geoefend wordt onder leiding van de hr. J.v.d. Plas.
0P de ledenvergsderingxxu werrl eeË voor de Hazenkamp zeer. belarrgrijkbesluit genoTen. Wj-j sl-oten ons aan bij het K.N.G.Y. lï1j menen, Oat Oit voor
onze vereniglng vaÍr veel belang en nut ican zijn.
Ond.er liehte preesie drukte onze voorzitter er een commissie door, die zal
plobereh gelden bijeen te brengen om de Hazenkemp l,%,t. weer aarl een eigen
kh.r.bhuis te helpen.
In het Hoofdbestuur deed ztc},. een wijaiging voor. Mévr. T, lYals-Iramboo
moes,t om gezondhei.dsredenen bedarrken en werd opgevolgd d.oor Mevr, A. Mevius-
van Yliet.
WÍi danken mevr. lïals hartelijk voor het werk dat zr-j voor onze verenàgingheeft gedaan.
Over een eigen definitief terreÍn wordt nog steed.s met de gemeente onderhandeld,
Het Hoofdbestuur is sanengesteJ-d uit
De heren J. v.d. Pl-as Soorzitter

H.J.KroI Sekretaris
J. Pluim Penningmeester
J. Y.d. Berg Corn:nissari-s voor zalen en Terrein



Ja*,rvere].ag 1959 2.

Ïllo Brinkhuis 2e sekro
ii'ievr, J. van Geel-l{ittekanp lid
ffievr. Ao &{evi"us-varr Y1Èet lrid.

Er werrlen dit iaar iiZt sportkeq4!4gen vemicht. t;7Ë-TI{et ledentat. bedroeg: i[p mei 195ö [920,1 en in nei ]959 ;ï-ó-4J

De afdelingen die in het kader onzer verenÍging sport beoefenen meldden ons
het volgende;
Àfd. Hontr}al'fd"e prestatie varr deze afdeling, die ons meesta-1 noga-l verwe:rd,

warén dit jaar'i:tÉr.nd.er dan Ín voorgaarirle jareri nel-r;"1',:k1g wti:.'en de
eind-.,:sultaten toch niet on)evredigend, aI hqpen wij ons het
volgend seizoen weer op de borst'te kunnen s1aan.
fraai.tràÈ getrouw werd hun beste prestatie geleverd tijdens de

Àfd. Wandelen:

maakten een ueer fleurige iRdruk.
Àfd.ÍEffreltennÍsl voor het eeret werd hier gespeeld in

een 4e plaats was zeker nÍet slecht te
naar uit, dat volgend seizoen met meer
titie zal kunnen worden dèelgenomen.

Af d"

afd Yoetbal:

Àfd. YHandba-l;
I

f eesleliike sei zoen- sl-uiting.
Àfd. Badalntonl neze afdeling kenrnerkte z:.c}r d.oor de bi j zond.er prettige sf eer

vonden. Het was verheugend, dat
in een Yoor deze sport idea.le

de §.T.T.3. À1s debuut
noenen. Het zLet er
teams aan de colnpe-

met de herea P, Àa$tsen, J. de Hartog,

Eraarin de oef enavond.en plaats
eindelijk gespeeld kon worden
omgeving, ï1,1. de Sporthal.
Er waren 38 leden.

56 leden toonden dat de Hazenxamp nog steeds zzi mannetje
staat op.vríandelgebied. llverse marsen werden gelopen met
groot Éucces, voorat bii de junÍoren, waar het enthousia$ne

altijd zeer groot 1s.
Het Àoogtepunt van het seizoen, de vierdaagée, werd door 29

van de 30 gestarte leden met sïlece§ volbraeht"
ne nieuwe trainingspakken dezer afd. voldeden uitstekend en

voor de derde maal rerd de beker Yan het Rooswiik-Íoernooi
gewonnBn en deze is nu dus definitief j.n het bezÍt der afdeling,

fí Ae pool hunner afdeling werden deze dames kampioenr do"ol.
het kïlrpj-oensohap der ge[ele afdeling ging hun.neus voorbÍ-j.

deze ouo-ste afdering van de Hazenkamp glaat rustig voort met
winnen en verliezen. Kenmerkend is bij deze afdeling altiid de
buitengeyroon prettige sfeer die er heerst.
wa.t vóo"r de afAefiÀg voetbal ge}dt, geldt in niet mindere
mate voor deze afd. lames. Wii hopen, dat zíi nog 1a3g zo
door zullen kunnen gaan.

!§$eleden der Hazenkamp werd.en met het lidmaatsehap rran verdienste ondersehel-
tR, te weten, mevrr }.CaÉteleyn-v.d. Sloot. mej. J. 1Fr Haalen en d.e hr. J. de

H artog.
Ook weÉden weer een aantal led.en onderseheiden voor langiarig tróuw lldmaatseh-
schap.
De Raad van Cornrnissarissen werd aangevuld
0. 'v. Donselaar en H" Pel}ea.

Ohk voor het komende verenigingsjaar zaJ. het
om de Hazenkamp te doen blijven wat zLi i§.
I{et i{oofdbestuur rekent hierop.

werk van a}le leden vereist zíin,

Nijmegen, 20 mei 1960" ,.// ,
-#",/, -7dí;{HiJ.Krol

sekr.


