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Yereniging voor liehamel-i jke en Geesteli jke Ontwikke].ing,rle Hazenkappn

J aaroverzíeht ).960
tsii een normaal i aar voor een vereníging al.s de onze schÍ jnen de strubbellng;e:
en de iroogtepunten elkaar regelmatig te moeten opvolgen,
Deining werd vooral verwekt door een poging ve.n het l{oofdbestuur om te
komen tot ver$indering van het aarrtal lesuren, in verband met onze finan-
cieele positie. leze kwestie kon niet tot een bevreöigende oplossing worden
gebracht, maar het i{oofdbestuur blijft hiernaar streven.
r{et grote hoogtepunt was dit jaar het ingebruik nemen van een eigen club-huÍs, aarr de tr'agelstraat 1. IJegenen die z,aeh ht-ervoor zeer hebhen inge-
spa.en€nr komt een aroord vel groÈe lof toe. 31s bewijs van waardering werddoor het líoofdbestuuraaR de hr. Jaspers het lidmaatschap varr verdlenste
to egekend.
Onder de zeer lcundige 1eÍding valr de hr. Hoekstra, onue ï{oo§dleider, werdhet technisch peil van de verenÍging weer in stijgende lijn gebraeht, wat
geen overbodige luxe was en vooral merkbaar was bij de aktiviteiten, -naar-buiten, waaraa.n onz,e verenÍging deelnaro. Za slaagdeh enkele leden elin zacyL
een plaats te veroveren in Ee training voCIr liet l<eurkorps der Neder Yeluwsr
Turnkring. Ie assistentie die de hr lioekstra ondervond* rran de hr. Korstanje
verlÈep niet altiid even vlot, maar gelukkig hebben beid.e zÍch nu aangepasien word.t er nu goed gewerkt.
In de adminlstratie kwam geen wljziging. neze werd gevoerd door de hr.H. Hoekstra en ond"anks daÍ deze àw Zlvaie taak kreeg toebedeeld dit moei-lijke werk over te nemen .raïL osze oïlvergetelijke hi.v. Westz'eenen, heeft hijhet er oni. schLtterend afgebracht.iiiervoor onze harteli jke dank.'!Ít temeei,daar de hr. lÍoekstra lreeft voorgesteld dit tijdrovende wórk voortaan gratisvoor ollze verenrirging te doen, om tegemoet te komen aan de hoofdbrekenË van
onz,e peeningmeester"
Deze penningmeester, dq hr.. Plui-m, werd door verand"ering van betrekking vanzoveel rverk vöorzlgnr dat het hem onmegelijk werd" d-e peóurria der vereníging
9p ver,aFtwoorde wijze te beheren. Daar hi$iÍ geen man l-s om de dingen naif ïe
-doen, leek het hem beter zíin functie al-s penningmeester neer te ïeggeri.Yoor het vel-e vrerk dsor hem voor de vereniging vérzet, zeggen wij hémhartelijk dar.k.
Iloe roreín,i"g begereÍLslvaard de functie ,ran pennÍngmeeste:. blijkt te zijn, ont-
Cekte het Ï{oofdbestuur, toen zLj gingen prberen een and.erepennirirgmeóster aan
aan te trkken" Gelukkig is het thans s,overe dat de hr" C. Eogr:.ards bereid-
bleek dit verantl,yoordel-ijke werk op zj-cn te ne;nelru
liiegens veriilijdende f anilie*omstandigheelen noest merrc. I,,Íevius-v.d. Yfji et hiaax
besilrursfunetj-e na korie tijd nerrlegg,ei:,, í,telukkÍg verklaarde zL- lr-ich
bereielT ;i1-s c r ',-€t ira.i., . lraa:r gezan goed gi:,.g, \tieer teru-g te komen a1sbestuurslid ei1 ï'íe priizen ons en haar gelukkÍg, dat dit nu !veeï. za.l kunnen
plaats vinden.
ije salrenlyerking inet de afdelingen irserd Yerstevigd en voortaayr. zlrllen twee
leden van el-ke afdeling regelmstig bestuursvergaderirigen. bijwonen. ,{ierdoor
rryordt o.i. d-e sapenJrang der verenigÍng verbeterd en l-eren wi-j a]]-en beter
AJkaa:'s problemen kennen.Voor de afde].lng g;rmnastiek llerd de Technische
Commissie ui-tgebreid en bestaat nu uit een adviserend co_1*legem en een a.axtal
werkende leden, met de hr. Ïrink a1s verbi-ndende schakel,
Onder leiding rrsÉr de hoofdleider urerd ock besloten het clubhuid op zaterdag*
middagen open te stel-len voor de jongere leden, dÍe daar en o.p het terrej-n*vele aktiviteiten kunnen ontplooÍen.iiet sportterrein bleef gevestigd op de gemeentelijke sportvelden aan de
lriehuizerweg.
Éet }loofdbestuur was in 1960 sanenen gesteld uÍt:
de hppen J. v.d. ?las Yoorzitter

i{..ï.Krol sekretaris
J. PIUÍn penningmeester
!y. Brinkhuís 2e penn. rr1ï., die rater zo goed mogelijk de

Iopende zaken afd'eeÈ err a.}s vertegenÏvoordiger
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van' het t{oofdbestuur'zittirrg had
, rr.d" 13erg voor Terreinen,

in de clubhuis commissÍe.
Zalen en. It,'lateriaa.1

Mevr" J. v. Geel-'ílittekaÍtP
I{;w: A. I\'{evius-v.d. YLiet, vc}ör vsie het

ve)Irtster kon worden
laatste deel van het i aar geen ver-

gevonden. ,

Er werden did iaar weer vele srror"tkeuringen 1e=-ig!rt
r{et redenrar bedroeg ir, **i*t;';ï' '|ffià;'i" aài. rgeo' [T777

De afdelingen dle in het kader varr de Hazenkamp hun sport beoefellenr rnèèdden

ons het volgende:
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f,SË ï ru.,#*:ï-:ï, ;.ffi*;*àiË ifi 
.. f 1: :íiï 3-§"í3*i-ËïË g -te noemen. Veel Oef ansstëftin!- genoot hun- spelregel--competitÈè'

wàarbij de **n*urr ricfr. op c1e koí lieten zitten door de dames'
iV"t"""iijk was hrrn f eestàvond weer als vapoud§o

arderine vo etï;{i;t#f a* Ë:';"S*:1:ïË*5ï",iEi f#:*"3Ë}ïiflfr:ï*';Ë}§"
ópà"Sàgtel6-voor elle lederr van een bj-j een ls;1delijke hr-r:'r''l

,,i-*sËstoten vórèniging, bleef de commissj-e dezer afd. toch
AiÏ werk voor Ae Íeróiilging opknappen, en de resultaten ervan

zí;" 
- rà*" t,evredigend. Yoör àit- werk- onze harteli jke da/tk.-Oófr 
àp het veld fteerde deze afdeling z3-e;'. naar beste kunnen en

;;t aiwisselend sllcce§.r tr'raarbij bleek, dat de oudjes het nog 
-

best doen un Aàt-*, zelis àuO:eó zijn die vseer uit de mottet:a]}ex
tevoorschijn kwanen.

afdelíng lv?ndà:-*"' weeróe 'iàrt weer uitstekend'' Ie llazenkamp werd door hen
buiten de stad op schitterend.e wijze vertegenwoordigd'

ne Yierdaagse vrerd weèr hun gla.nsnlrmmer en ZLi nesnen d'eel
àet 15 uurIo"** en }J adspiraÀten' ''Ioora,l oYer de verzorging
waren d.e deelnemers zeer Brrthousiast.

afÈeling Toneel;n,r*"til"r* af deling braeht op grootse wi j ze een f-eestavond met
àen eabaret-píog"***r., àaT zozeer in de- qrygak viel-, . 

d?t
zelfs-Uuitenètalnders verzochten om in 1961 weer zoiets te
doen.

Afdeling BadmintÀn:voora] de onderlíng-e wedstrijden dezer afdeling werden
-Ë; Àó;i À..*"*" en hïerbij bleàk, dat er onder de 'T ele

leden aanleg teover aanwezig is-.
Afdeling softball: deze kleile maa,^ dappelg -*fa*ti.rg speelt aftijd met veel:u*i*à en de resultaten zijn dan ook navenarrt.
.qroerins rarelten[iï":;ï+*"gÍ:t"*;;;q*ttt*i"3,ïiË ï:i:io*3ffi3it.f*=:el]i:

gà;treefa zal inroraén z.sf).Itr. te komen tot heroprichttiing de zer
prettige af deling ^t, r .r-^

ardeline l{a.ndbaíi"Ë;ff"tffiÍ iï*X ;f: ï#n";i":ïïË- Ë{ïË::I3*Ë"rii*rful"",
iràpen àat zíj eríÀ zulien slagen-in 1961 het kanrpÍoensehap

te behalen,-{i:-t is inmlddelsr-nadat zti ons nog even i-n
Àp"""i"S i1eÈbàn góbractr!r_eeschied en promotie was er het

geïolg van. Van harte Gef eliciteerd.)

In 1960 werden ook vreer een aanta] leden onderscheiden. voor hun langdurige
trouw aarr de verenlging'
i;óh ,C zoals-Í ,.,Ït àerken, aller inspanning nodig zrJ:n om on.ze verenl-gl-ng
drÍjvende te houden' Y/ii rekenen daaroP'
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