
VERENIGING VOOR
LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE

ONTWIKKELING

,,DE HAZENKAMP"

NTJMEGEN, Itrei 1965
SECRETA RIAAT.

JAARIIERSI,A.G 194+. .-_;>
//

.. -_
OPGERICHT 2 FEBRUARI 1928

Kon. goedgek.22 Nov.'35 No 48

ïn d.e loop vaÍI d.it jaar stierf een van d.e oprichters en oud.ste Ied.ea vaa
onze vereniging, d.e heer A. van WeSrenen. In vele functies heeft hij d.e
§a2snkamp, d.ie een stuk van zijn leven wàsr gediend.. Vooral als sekretaris-
Fpnningmeester en a1s 1ed.en-ad.mi-nj-stratettr. Ook is hij d.e d.ichter van onsclubIied. Zijn grote 1È fd.e voor d.e Hazenkamp, het enórm vele werk d.at hijI ervoor heeft veiÉ en zijn stuwend.e kracht 7ítten d.oor ons niet licht *oi-
d.en vergeten. I*ij zuIlen hem zeer mj-ssen.

, AfgezÍen van d.eze d,roeve gebeurtenis mag het jaar 19d+ voor on?.e vereni-
Sing een goed. jaar genoemd. word.en. Voeal het financié'le aspect liet zie]nguastiger aanziea d.an w eI eens het geval i s geweest. Hiervoór onze d.ank
a3n peruIingneester en lijsthoud.ors,o De sanensbelling van het Hoofd.bestuur
bleef -ongewi 

j?igd-. Bii de laatste period.ieke bestuuisverkiezing werd.en d.e
aÍtred.ende led.en herkozen,
Het maard.blad bleef geregeld. elke rnaand. verschijnen en zii d.ie hiervoor
verantwocnd.eli.jk zijn komt alle huId.e toe, speclaal d.e heer en mevr. v.d.
Burg, d.ie hun tijd. en rulmte hiervoor spontaal,r beschikbaar steld.ea.
De leöenad.uinistratie werè gevoerd. d.opr d.e heer I{ro1. Ilet ledental bedroeg
in jani 19671 86O en in d.èc. 196l+ 8+9Dit jaar kwad een eind.e aan ons huurContract met d.e gemeente betreff end.ehet clubhuis in d.e X'agelstraat. Enerzijds ïtaa di.t voe het Bestuur een op-luchting, and.erzi jd.s speet het oasr d.at wij genood.zaakt waren tot d.eze nàat-

; regel over te gaanr d.aar het onmogelijk bleek veraatwoord.e leid.ing vocr het
clubhuis te vlnden. Plana n om te konen tot het bouwen van een trefpunt

. bii d.e vetd.en in Hatert zi-jr nog steed.s vaag, hoewel wij hopen d.at d.eze
) komend. jaar rasbere vormen zuIleÍ] gaan aannemea.

ïn d.e technische leid.ing d.eed. zlch slechts óeí wijziging voor, D..1. het
heengaan van d.e heer Companjen. Voe het vele werk d.at hij in rt belang van
d.e Hazenkamp heeft ged,aaïr zeggen wij hem harteLijk d.aDk. De hierd.oor vrij-
komend.e uren werd.en ged.eeltelijk overgenomen d.oor d.e heer du ftiaine, d.e reS
verd.eeld in ond.erling overleg. Dit jaar werd. weer gestart met d.e voorbe-
reidingen voor eea ultvoeri-ng in het voorjaar van 196r. Tevens werd. d.eel-
gellomen aan d.e jaarlijkse gymnastiekd.emonstratie op Kouinginned.ag err. aan
de feestelijkhed.en die gehouCen werd.en op ,17 sept. tor herd.enking van d.e
bevrijd.ing van Nijmegen Uoor d.e kleuters werd. op 2 &ec. een ujtgebrei-d.
St. Nicolaasfeest georganiseerd., compleet met goochelaar, in het Prot. Mi1.,fehuis. Onze jon ste led.en hebben hiervan genoten.
ï,Jij bleven d.e besehikkirg houd.en over J oefenzalen, t.lil. de zaaT- Beestraat,
{.ewzaal Vvaterstr"aat en de zaal aan d.e Bijleveld.singel. Het oefenterrein
was dit jaar aan d-e dt Almaraswogr

Van d.e aÍ'delingen die in het kad.er van d.e Hazenkamp hun sport beoefenen,
kunnen wij het volgend.e meld.en;

Gtmnastiek. Deze afdeling had. het afgelopen j aar wat moeilijkjred.en met
de leiding. Mej. Cupido moest d.oor ziekte enkele uaand.en verstek laten gaarl
en ook d.e heer Kaaks werd. weer op non-actj.ef gesteld. I{ierd.oe moetsen en-
kele groepen een paar maal naar huls word.en gestuurd., wat uiteraard. niet
bevord.erlijk uas voor d.e goed.e gang van zaken.
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Gelukleig rflerd. vrij spoed.ig een nood.oplossi.ng gevondenr zod.at d.e zaajr i.n ied.er
geval bleef draaien.. fn juni nam d.eze af d.eling Bet succes d.ee] aan d.e toog-
dag van het K.N.G.V. te [we1Io. Een lang gekoesterd.e wensr eerlÀange mat
weril eind.elijk verwezenlijkt, med.e dank zij d.e glazenaktie koÉ er ook nog
een reutherplankje op over schieten,

De Wand.elafd.eli.ng verd.ween helaas van het toaeel. Hoewel enkele led.ea nog
setmzaakd,raaiend.etehoud.en,werd,d.ebeIangsteI1ingvocrt-
àurend mind.er en moest tot opheffing worden overgegaan [och hopen wij in
d.e toekomst d.e Hazerrkanp sreer op het 4-d.aagse parcours te zien verscb.ijnen.

I{andbaX.. Deze afdeling boekte, mede d.ank zíj het werk van de trai ner een
E[ffirconritgang. Ook het ledental nam iets toe. Beid.e tea.ms wisten zLc}:-
1n hun afdeling.goed te handhaven. Er werd. aan apkele toeraooien d.eelgeao-
r!.en De financiële toestand. baard.e we1 wat zorgen, èaar ook d.eelnatre aan d.c
zaalhandbalcompetitie weer extra kosben met zi.ch mee zal brengen. Door oo&r
d.e glazenaktie kon men toch de begroting ilr zijn geheel een geu ond. aaazien
geven. ïn het zaalhand.batrseizoec behaald.en d.e d.a.mes zows] als d.e heren het
kampioeaschap.

Honkbal. IIelaas d.egrad.eerde d.it jaar het eerste negental. Ter ond.ersteuning
,fficoachwerd.óentechnisehecommissiebenoeudenmenra,La1zijnkrach-ten inzettea om d.e verloren plaats komend. seizoen weer te herover€oo Dit

jaar kond.ea 3O spelers in een nieuw costuum word.en gp stoken. llrad.itiegetrouw
r werd. i-a april weer het tournooi gehoud.en om d.e tr.G. Verteekbob.al.

Een combinatie van 2e en 1e team wist op Hemel'yaartsd.ag te AlneLo d.e tweed.e
prijs in d.e waeht te slepen. o;> 16 aug. nam een junlorennegental d.ee1 aaÀ
het II.C.II.foW. slottoeraooi in AmsteÍd.am. Leial.ing ti j het 2e en 7e negental
liet d.it jaar reel te wensen over, Daar d.e afd.eling zieh in een overgangs-
period.e bevind.t, hopen wij, dat de voorstellea tot wijziging van d.e commis-
sie d.atgene &ogen brengea, wat er van word.t verwachto

Badnlatonr'Dc opkomst d.er leden op d.e tralningsavond.en was bijzonder grooto
ffierc s namen d.eel aan d.e competitie van d.e Ned.. Ba,Iln. Bond.. Het eerste
team wist in d.e 1e klasse van d.istr. Utrecht-Ce1d.er1and.-0verijssel een eer-
sÈe plaats te behalen. Ook het 2e team behaald.e goed.e resultaten. Volgend.
sej.zoen hoopt men Ín d.e landelijke eomtetitie uit te komen. Er uerd. een bij-
eenkomst gebouden met het Bestuur van de Nijm. Badm. Club em beid.er belangen
te bespreken. Íffimmgffi fiaer(@
Qok werd.en d.iverse vri-endsehapBelijke wed.strijden georganiseerd. Deae actie-
ve afd.eling kan, ond.anks een contributieverhoging, terugzien op een zeer
geslaagd. seizoen.
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Daar de overlge afd.elinepn verzuimd.en een jaarverslag in te zend.ea moeten wij
ons beperken tot enkele algemeenheden.

Voq!!al. Bioeilijkhed.en d.ed.en zich bij d.eue afd-eling a1s e1k jaar voor aarlËèTffiÏl van rt selzoen. Als de hon]rËaleompetitie àtart is hét naak *oàUi;t
rpld.oend.e mensen bij elkaar te krijgen" Dank zij [homas blijft tt toch araàia
De totoactivlteiten van d.er,e afdeling boeken elk jaar een uooi bedrag voor
d.e kas.

rRolschaatsen. DG accomod.atie blijft onvoldoend.e ond.anks herhaald.e pogingea
ffi:ËFffifing bij de gemeente. Éet enthousiasme blijft ecÉtà" eroót. oàze
afd.eling zaI ook aan d.e komend.e uitvoerÍrg meewerken en d.aar voór een pret-
ti.ge afwisselingk unnea zorgear

[rapdolitte. G.f F j verschillerde gelegenhed.en acte de próser]ce e ile oefengele-
genheid. is nu ook in d.e school Reestraat, d.it is een beh.ngrijke verbetering.
Het led.ental is zeer bevred.igend.. Ilierd.oor verloopt d.e aflossing va.n d.ittoestel regelmatig.
Ook d.eze afd.eling za1 meöewerking verlenen aan öe komend.e uiwoering,'uj"f u--- .L* f b /,u,+ r*.-+- rt* 1/;(* i^,, , ;

=-:ói. diF Ë{";*i@t weei eeh aantal reaéÉ'%nd.erscheiden wegens dansjarig 1id.-r maatschap.
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Nijnegen, mei 1965
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