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;! l. reme en

Ook d it jaar hebben rri j als lcestuur ni erl st j 1 gezeten. rlls ve "t,erug Iii,jkr:fu l;:;nr:.r,nwe tevreden zijn. r.lr rrerd' aín verschillenile eh'"ivieteiten gl.cverlit o.8.. ri.r,rcist-r.j..j**n,jeugddag en Iiayonai,tivit,eiren.
'*-, rr. iXl:"I, 

- 
1971 hehben wi j een dependence in f,iook c:.rÉlerichi, een best,aanrie ,.Jr e,i\ ; met 120 Ieden, waargeen "rrestuur voorha,nCe ïias.

iYe nochterr ook -cliee nieurre ilestuursretien i.iegr.oeten,

!'1n0.--

Ilelaas hebben n'ij ook afscireid genocen van de ileren X.J,horstanje enrrelke door hun druhtrre rrekzaamheden niet, langer cie verantwoorriing r.r'1
gymnastiekverenitring op zich kondeh nemen. Hierrl.oor is de lla,ats r"a,n

0,;1".v.iio:;i,e1,
een z{} gr01.e
vooriitter err

en hebcen ons

vicevoorzitter alsrvel pers en . roicaganda "rrij gevalren.
Ars bestuur he'ntien rrij onze verantlroorriing gcrecl onder ogen g-ezien
hierbij niet neergelegd en zijn op de oude voet verder ["gr-àr"
y1i l:o?:l^1":]"1:l :i_ u:l g"legatie "."".liu. i:ugdcomnissià op de bestuursr.er:radr:ingen
toe='te laten en dit met grote tevredenheid.lvij mogen vaststeitea cat onze jeug.dconurissi
erg aktief is met velerlei nrerk. ;.:

Oe kontekten rnet }iet hooÍ'dbestuur zijn"erg verbeterd, nu de leclen ven dit bestuurbe,:taan uit nensen van het dageli jks bestuur, v&n d.e afderingen.
Jar'.ne-r dat er geen vaerdigheidsproeyen konden rrorden gehou*enralsool de strijcl ornde D.J.Korstanje Bokae,I bi j,.de cram;-,siinespringeu dezÀ keer niet is uitpereii;t.
0nze vaste Ieidster irej.E.Beynon is ai'n hei, eintie van het seiz: oen i,. het iiunelijil
getred en met de I{eer lit.[egers .

, Bestrrur..l 

-

\-
Aan het eind van het seizoen zag ons
Voorziuter-
Secretaresre-
Pennl nÉtmeester-
Vic evoorz it1. er-
pers en propaganda-
Tech.comm. turnen-
0omm. zaa lUran i .ssl rai t-
Cr:mn. za llieerbosch-oost-
C ona . z r," a llie e s t raa't-
C rtmm.z aal ilei d eb I oerur+ trant-
C olnrn . z a" e. 1i'h o rbr: c J< r: s t, r"aa,t-
Comm.zrralltialverL-
íl rrmn . z a t, l\',o ok-
Í.'ontrn. 'lrrrnprr

Cnuua. hi .iz orrr) era!tt,i vi i,rl i. (,en*

^{rlnri ri i s: t ra i,r'i c e-

best,uur er al"s voi gt uir-:
Vactr.nt
Itievr . J. iienci riks-i.- I e i rr sr:i, lr
ilirr.S.C"Iíersten
Yacan I

N

-rihr.:t . rl . i: ;r clrirrr i s
Xlcr:r' . lI . i.io ou e
Ir,ie'r, r , !ï. slc hrni cit
líevr'. L, Cas i, r:1 e i .jn
"ievr.ii.lícr'ger.
ir.icvr', IJ. rïi cc z orc,li
l.oït-,v r' . !,i. i,lnc Ii h nu s
I)hr.J.v.rl .l or-t
i\,ir:vr' . il .]:f:;s1 1,'11 5,, i *
ijltr "..I . Sel'yi r,, r.si
i:(.rt't'.,',i.'i rI rs t r'rr
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Leiding.
In aug-ustus is de Heer P.l{opma.n aangesteld a1 vaste leider voor de afrielingen
g3-mnastie"Ïi en tranpolinesprinE: en.
Samen met nevruur E.Uegers hebben zij het grootste tti'-ntal lesu;'e:r op buit,enge-
wone wijze gerund. ÀIleen in cle zai l Neerbosch-oost, na.s er nogal nar
de leiding. lye hebben in ueze zaal 'r'erschitlende hulpleici.ing sehad,
hlevr.v.d.Veer, Dhr. St,uartrï)hr.Du liain en de ileer ?,egers.

ZaI en .

visseli.ng onder
ii:vvr, v . i- .';,s/r: e rd.t;

I

t/
Zae I Eeestraat:
fn deze za.al wordt les gegeven door de Ileer Ii.llopruan riie tevens in deze zaal het
trampoline springen voor zijn rekenjng neemt.

Zaal Ileidebloemstraat :

\rorig aeizoen zijn we hier gestart
b[evr. E.Zegers.

en rf,e riraaien goed , er rtordt 1es g-eqeven door

ZaaI Thorbeckest,raat :

Deze zaal is- aan het einde van iret seizoen totaal door brandt verwoestrzoCa-í rri j
voonrhet volgende seizoen naeir een tijdelijke oplossing moeten zoeken.
In deze za: l rrorden al de turnuren gegeven door ii{.evr. §.f,egers.Ooh de pyilnastiek
uren rorden door mevr. Zegers verzorg{.

Za.a I lvialvert:
Een enorme ledengroei is in deze zaar. I rraar-Le nernen ci"a,t dankzij het feit clat, ce.ze

\g. zaal in een totl.al nieurre wijh:4:eI"e§en isren onze vereniging hier ooi; aö eren .,tr:erle
naacr vertY"orven heeft.De Iessen worden verzorgcl door mevr. E.3egers.

Zaal Neerbosch-oost:
Deze zaal geeft. ons a1s bestuur
voor de sektie gymnastiekr er zi
feit dat het een s;rorthal is, is
Hier is veel gewi.-sseld met de 1

rle norlige i:roblenen t,en rranzien rran r-aste leiiiing
jn t,e weinfg Loestellen in deze zo,ti I aan're:lrrL en ]ret
ooil al niet ideatI te nclemen.

eiding

'[,aal L,.?.S .Iiatert :
1.r vas nog oa.ílr weinip-. helanp:s. el ling voor tleze ztrnL eu ciae.rdoor itebiren ti;i olls il

be,st,uur p.:enoor)za,t:kL glezien deae zatrI te slui1en'n:etl e in'l'er'ltnnti. met het ferit dat
o:r korte afsta.nd trree arrriere zalen hellben. De Ieden zi jn over deze twee r:a I ilt ltrn
eigen keuze rerdeeèil

Z a.a I Uranu s :,; t ra.a t !

Ook in deze zat..I i,q de Ieshezr-'t tin;r p oed.líi
I r.rid er aa.n;-"este Id "
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Zaa I lr'look GabriëI col I ege:
IIier zijn wij in januari gestart
ó tot I uur en re hopen hier ooh
gegeven door [Íevr. Ji.iiegers .

NIJMEGEN,

Vervolg jaarver-q lag. ÏI

uet 120 leden de lessen zijn
spoedog te kunnen uitbreiden

10 rrovenirc'r líl?I.

cionderdags van
ile l ess en vord en

-"- ?,aa I Lankf orst:
(fbot in deze zaal zijn we

een geheel nieuwe ze,&} en
van 6.30-9.30 uur.

I'1nanc I en.

in dit seizoen net veel optimisme ge.start oatis voor ons
de Heer P.Hopman zal hier 1es geven op de r.r-ijclagavond

Financieel gezien waren er dit ja, r weinig problemen. De kontributiebetaling per giro
loopt geheel na, r wensrtervijl diegene die niet juist betelen direkt worden gemai:ncl
Ofschoon het jaar rrerd afl,esloten met een nadelig saldo van ongeveer f.2000r--.iion
de penningmeester door het uitstellen van enige betalingen voorkomen clat het saldo
negatief verd.
Een en ander ras rrel ai nleiding om voor het volgend seizoen de volgende wijzingen
voor te stellenrwelke op de algeurene ledenvergadering B-erden aangeno:i:eh3
- Kontributieverhoging voor alle Ieden net f.2150 per jaar,
- fnvoeren van inschrijfgeld. rí f.gr50.
- Doorvoeren van het gebruik van incassolios.i;en d f .0r50'
Tevens rrerd een kontributie verhoging voor iret seizoen 1972-1973 reeds in het yoor-
uitzicht gesteld.

L.,vÉ.kiiviteiten.

get afgelopen seizoen mogen wij terugblit'ken op een enörme belang,i:teil.ing i:ij onle
leden vocr het deelnemen aan wedstrijienrdenonstratiesrtranporinesrringenr;jeulddn[eu,
wandeJ.marsen en niet te vergeten het groot*ce zonierkamp in Beetribersen.
0m een overzicht te geï/en rrat rrij zoal met onze verenilring ondernolren hebben zu;Ien rf

een zo cluirïel i jk mogeii jk programía voorleggen:

1. Vaaltlirheidspr,,even iri:,mi:o j.inesl;r'ingen P-eorganiseerd door Ce [-[azenliarrl), tevens
.selectie proeven voor de uit,zendiug Nederlanrt-tseieren. 3 oktol:ier l()ï0.
2. Nationalekampi oen,schappen trarul,loJ inestrrin:en te IIoorn 21 novenrl:er .L:lï0, irierlli. j
is het leul< te verruelden dat onze eigen lriarian Vierenhalm een eervot le ge plants rist
te veroveren en zic}:^ zodoende geplaatst ztlËt Yoor t!e s;electieqrloes pn nu (l(.elnÍ.(1mt lírfl
de centrale training.

lJ

i. Ka6rkri jeenlronrst i,l .V.'j'. l7 novermbelr lÍ1 7il tr"iriir'ír.itl] lj ierltlll víln olls llttst,rrtti' ilc,:'l nlt"ftt.
4, A.IJ.0. bertruurncur§!u.q novembr:r-der: entiter. Ór()den vrlll !ret best.uill cïr 5 'i crr:iti !lrit,.n
hebben <lera cuÍslrÍr ',+-'voi!'ri .
5. l7 decernhr,r l0?() Í,'ing ()on g.rool! vt"n 'tr0. r*eis.itls oi1 liird i)n i:rell {.1 ('r{t(}rlsl Intir'/rrl ilt',,"ri
tc {.even i er ["elr.l, c"rrlrc jrl virrt ltt.'L It ,iul'ip' lre,'tirttlt vrl,I í'{:tl ;lirr'tsoli,,ti(' :]\l'llt's(i. {t"i,\í'l'.

I
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6. 20 decernber ginsr een qroepje Darnes uaar Àrnhem Yoor cle kringl(a.muioen.scllar;len,
rle resulta,ten varen over het geheel genonen niet siecirt.
7. 19 december is er een ieugdtlag gehoutrreu op cie i{oge Iioenrierberg er ïíílren
deelnemers en ïre mogeil gerust zeggen dat mede iioor de enorne inzet van mej

È,) I

. ilt. iieynön
en de Heer P,flopman rieze dag als zeer geslaagd ma,g worden genoemd. .
B. 30 januari 1971 wareh er in Apeldoorn kringkampioenschappen meis jcs 12-1.5 jai:r.
9. 27 en 29 januari werden er op aile lessen vaarri.igheidsproeven gehouien.Er heers't e

een leuke sportieve sfeer en het blijkt ilat.het 1;,ei1 van onze lranrl.,oline s,:ririgers
en springst.ers enorm is vooruitgegaan.
10.0p 6 februari waren dan eindelijk de l<leuters aln de beurtriret rrerd een grandioos
succès. De Toneelspelers haddén vaak moeitezich verstaanbaar te naken.Zij konden
va,ak niet boven de enthousia,ste kinderstermen uitko:iien.
11.28 maart r,rerden er in de nieure sporthalrrDe bumpelrt te Velp i<r'ingl;ami;icenschappe
2e en 3e graad gehouden"
12,0p 8 mei 1971 uerd er cloor een groep Darues d.eel genoften f;.ír,n cie l:uro::adag in iileve.
Hierover heeft een zeer uitvoerig versi6.9 in tie Gelderlander gestaanrhet rras alleen
jammer dat deiodames, aI leen in de pauze va,n een daargehouden voetbalvred s - ri jd, hun
demonstratierwellle op een zeer hoog peil stondrEri.n zo weinig publiek konden tonen.
líede namens de Nijmeegse Sportstichting hebbeh de ïarqes savonds tijdens een Ini-eru-
na,tionaal feest nog eenma.rl hun beste kunnen 6En een en*!ousia,st publiek Iiunneniaten
zien.
13.4 april hebben wij nret 14 ploegen meegedaan ai,,n vere:ligingsrreclsi,rijden te lxle.
le garen net 13 meisjes groepen en een jongens groep aIs best,e club r-ertegenwoordi*,i.
Smorg;ens ïraren er €i.nllmastiek vedsirijden raar-mee al onze groeïlctrn ernrcl 8 eerst,c en
6 2e prijzen ir de wacht sleepte.Een mooi resultaat zoucien urij zo 2e..,:ger).
SmirLtiags werd er geturndrvraarbi j :ri j op de ianse xrarJ een zeer ileiroorli jire :rcs!.!tie
van onze nreisjes ruocht,en zien.
14. 0p 12 maart lrerclen de llondsireds: ri jiien tra;iiiroi ine slrri.ug:eh leirou:.ien r"e ilal.s:E€:L2r
reara&n de llazenkarun iiiet 7 deelnemers heeft meegeciaan.

Voorts va] t er nog te verBeltLen dat rle d.oor ons georpaniseerde autorailly ern r,rror:e
sof is geirrorden en riat deze ter elfder ure ntoest rrorden *fsie.la.st, veÍiels g'rlt,rok a.: rr

bel anP'-": e1J ing,.
pok op het gebiecl vo,n de wandelsport korlen ve steed.s meer olr dreef er is hct erfge-
loy-rsn seizoen rlruk gerraudeldrde belang,stelling n'as ovcr het algemeen ^..octl ,illhi:tlv.eL
het af en toe nos wat beter zou Iiunnen. jlr welrl o.a. ricelg'eno:lren o. rl ric r.olu.en*cr
Í;rn,r,qren: Íi ..t.N.V.rrars van tl e j"ederlanclse S.ipoor"v;t-p.en, In triootr< rrerd tle irir., lelirotlinlors
gel open,Door ,1 q tr 1c j n't, jes met ct:n aa rr-i i g groeltjo rttn tie ii i<m. cn rie r: t otr:: ir,'irl:t r-l

i.rry.r.e í:roepen op de 2,5 knr. geLre,ri. Idoori,s lvcrii tle l.,ente nrn.r's eu tle Ll'orrrt*viel"i{nrrf:rl' rcl rli
nen .
F;, voor vel e lr-,rJen 1rp,11 qnze !,iereniging; is het jnirr'1i jl<s t ertr;:,'iiertlnii e zouierLanry: *:+,rr

g-,'ebetrrtenis wÍror zij oI .l rrtrp.vrtn 1.í) voI't.'n nr-it,r'rrit.zien.(loli dit, jar,r'rvt:t.r.1 e!"ti,r.r,r.fiir.t..
24 der, lnr,r'rers Í:erlrrrrik v,in l."r'tnt,rrlit.l.lct lrcel't nog inntl tr6. rrcïi lonltelr, irl rtrrr(.. (ii:r!1 ho,,: zi:
er 1'&n ;ieno{-.en h.}rlren.iri i.j hopen drrarrm ,,t ri"j nt 

,,1t .t'':'"'iii:r n 
l
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Tij hopen daarom dat wij volgend jaar in
gaan.

nog grotere Í..eta1e naar l3eeirbergen zuIlen

...:

De secreteresse
J. Àt. L. Hend riks-hl e insruan

1. :r -rr-ifi:jrài:iqr; ali . i. .1 . .' :' af,a-.
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